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पभिसमयालङ्ारालोकः। 

ॐ नमः सवेक्ञाय । 

या सवन्नतया नयत्युपशमं शन्तैषिणः आवकान् । 
या मागेज्नतया जगद्धितकषतां लाकाथैसंपादिका ॥ 
स्वाकारमिदं वदन्ति मुनयो विश्वं यया सङ्गताः । 
तस्मै आ्आवकवबोधिसत्त्वगणिणो बुद्धस्य माच नमः ॥ १॥ 
मायारूपसमानभावविदुषां सुक्तिं परां योगिनाम् । 

संसारोदरवर्तिंदोषनिचये संसुच्छितान् देहिनः । 
 मैचैयेणए दयावता भगवता नेतुं स्वयं सवेथा । 

प्रन्नापारमितानये स्फुटतरा टौका क्ता कारिका ॥२॥ 
भाष्यं तत््वविनिश्चये रचितवान् प्रन्नावतामग्रणौ । 
आर्यासङ्ग इति प्रभास्वरयष्णस्तत्कठेसामथ्यतः ॥ 
भावाभावविभागपक्षनिपुणन्नानाभिमानोनतः । 

आचारय वसुबन्धुरथैकथने प्रात्तास्पदः पडतो ॥ ३ ॥ 
योगाभ्यासपदाथैतत्तमथनाज्लोकोत्तरन्नानिनो । 
जातकू्वायविमुक्तिसेनसुधियो यन्नो मदान् ठत्तितः ॥ 

रकान्तोत्यविपशषदष्टिशमने शस्त्ाम्बुधौ बुद्धवान् । 
यो लाके स विमुक्तिसेनवचसा स्यातोऽपरो वातिके ॥४॥ 
वत्तु तच न मद्िधाः ्षतधियोऽपूवें कथंचित्श्षमाः । 
संक्षरो हि बुधौत्तमैरदरहः कोऽसौ न वस्तुकमः ॥ 



र प्रयमपरिवतः। 

ज्नानावाहकधमतत््वविषये जाताभिलापा वथम् । 
व्यास्यां तेन परां सदथैविषयां कतुं समभ्युद्यताः ॥ ५॥ 

रवमित्यादि (. 3. 12) । सर्वेचैव यथंसं श्येन सर्वेषां 
सम्बन्धाभिषेयप्रयोजनप्रयोजनावसाययपूर्विका प्ररत्तिरिति 
सम्बन्धादौनि प्रन्नापारमितायां वाच्यानि । तथा हि यदि 
सम्बन्धाभिषेयमस्या न कथ्येत, तदोन्मत्तादिवाक्यवद- 

सम्बन्धमनथेकच्चेत्याशङ्गया न कश्चित्रवतेतापि ओतुमिति 
सम्बन्धाभिधेयमस्यामवश्यं वचनीयम् । तथा सत्यपि 
सम्बन्धाभिेये निष्यादितक्रिये कर्मण्यविशेषाभिधायि 
साधनमित्यादि-साधनन्यायमतिपततौति न्यायात्सूचा- 
न्तरासङ्गहौतविशिष्टप्ररच्यङ्गप्रयोजनरदहितं प्रक्ञापार- 
मिताद्वरनं आद्वानुसारि णोऽपि शओ्रोतुमपि नाद्वियन्त 
इत्यादावसाधारणं क्रियाफलं सवे प्रटत्तिकामानां प्रदत्तये 
तङ्गतमेव प्रयोजनं वाच्यं नान्धगतमन्धथा दसङ्गताभि- 
धानं स्यात् । खत हि परं प्रवर्तयितुं खूचादौ प्रयोजन- 
मभिधौयते न व्यसनितया । कथञ्च पुनः प्रयोजनवाक्या- 
पदेशात्सुतै प्रवर्तितो भवति । यदि तङ्गतभेव प्रयोजन- 
मभिधौयते नान्यगतम् । न छन्यदौयप्रयोजनामिधाना- 
दन्यच कस्यचित् प्रत्तिभवेत्। खं च विशिष्टा्थप्रतिपाद- 
नपर वचनमुच्यते नाभिषेयमाचं नापि शब्दमाचमथैप्रति- 

, पादनसामथ्येश्रन्यमतो नाभिषेयादिगतमभिधानीयम् । 

न तु क्रियारूपं प्रयोजनम् । तथा हि सर्ववाक्यानां 
खाथाभिधेयप्रतिपादनलक्षणकिया साधारणा । सा चाति- 
प्रतौततया प्रयोजनत्वेन नोपादानमर्दति। तस्यां शस्य 



अभिसमयालङ्गारालोकः | द् 

व्यभिचाराभावात् । अनभिषेयत्वाशङ्काव्युदासाथैसुपद्- 
नयेति चेत्। न, अभिधेयकथनाटेव तदाश्क्ाया 
वयुद्स्तत्वात् । नाप्यभिधेयविशेषप्रतिपिपादयिषया तद्- 
पादानम् । अभिधेयविशेषप्रतिपादनादेव तस्याः प्रति- 

` पादितत्वात् । 

तस्य च कियाफलस्य फलं प्रयोजनमुपद शैनीयम् । तेन 
विना कियाफलमातेण खले प्रृत्यसंभवात्। तथा दभि- 
मतप्रधानफलाथो परेश्ावांस्तदुपाये प्रवतत, कारणमन्त- 
रेण कायेस्यायोगात्। अविकलारोग्यसाधनानुष्ठानेना- 
रोग्यप्रातप्तिवदुपायो ज्नातोऽभ्यस्यमानः सखोपेयफलद्ायका 
इत्युपायावगमाय खै प्रहत्तिस्तस्माग््रदच्यङ्गप्राधान्येन 
प्रयोजनमेवावगश्यं द्शनौयम्। तच्चोपायभ्रूतसम्बन्धादि- 
श्रन्येन भन्धेनाशएकयं द् शेयितुमिति खस्य प्रयोजनप्रयो- 
जनोपायता संद् शना सम्बन्धादिकथनम् । तच । 

प्रयोजनप्रयोजनम् ॥ 
सम्बन्धानुगुणोपायं पुरुषा्थाभिधायकम् । 
परौक्षाधिक्षतं वाक्यमतोऽनधिक्षतं परम् ॥ 

इति न्यायात् संबन्धातुगुणोपायमुपदश्नौयम् । न 
पुनर श्क्यं तत्साधनानुष्ठानमन्यथा ज्वरहरतक्षकच्डारला- 
लङ्ारा्थेमिव न प्रवतेत कचित् । 

अनवशष्छापि नैवम्। तथाद्यमिमताथेपरिसमाष्या 
पुरुषस्याकाङ्काविच्छेदादतो नापर मृध्वे प्रयोजनं श्ग्यमिति 
कोऽस्य संबन्धादिः। तचोच्यते । संबन्धस्तावन्न प्रयोजना- 
त्युथगुपद्शेनोयः । निष्फलत्वात् । स हि नाम एथगुपा- 



8 प्रथमपररिवतेः। 

दानमर्हति यो यस्मिन्नमिहितेऽपि न गम्यते । यथाभिभे- 
याद्न्यतराभिधाने नेतरावगतिभेवति। न च सम्भवोऽस्ति 
प्रयोजनेऽभिदहिते, संबन्धा नामिदहित इति। तथा हि 

संप्रदश्यमानः शस््रप्रयोजनथोः साध्यसाधनभावलक्षण 
उपदश्नौयो, नान्यो गुरुपवेकरियादिल्षणस्तस्या्थि- 
प्ररृत्तेर नङ्गत्वात् । स च साध्यसाधनभावः प्रयोजनाभि- 
धानादैव दर्शितः॥ 

तथा हौदमस्य प्रयोजनमिति दर्शयता दर्शितं भवतीद्- 
मस्य साधनमिति। नदहियो यन्न साधयति तत्तस्य 
प्रयोजनं भवत्यतिप्रसङ्गादिति सामथ्यैलभ्यत्वेन नासौ 
प्रयोजनाभिधानात्पृथगभिधानौयः । धर्मप्रविचयाथें सर्व- 
वस्तुसङ्गहोऽभिधेय इत्येकः । विपक्षप्रहाणाय समस्त- 
प्रतिपक्षा निरेश्य इत्यपरः । निरवशेषन्नेयपरिज्नानाया- 
शेषाकारः कथनौय इत्यन्यः ! तरेतच्यमसत् । तथा हि 
प्रथमे पक्षे, समस्तवस्तुसङ्गनदे, न हि तदस्तीह प्रज्नापार- 
मितायामपृवं वस्तुजातं यन्न सकन्धधात्वायतननिर्देओे- 
नाभिधमपिटकादौ सङ्कदहौतमिति पुनरुक्ततादोषः । 

दितौये सवप्रतिपश्षसङ्गनह रव, कस्यचिद्िपक्षवस्तुनो- 
$सङ्गनदाव््रतिपक्षतया आवकमार्गादयो भावयितव्या 
इत्यभिधानेऽपि न ज्ञायते कष्य प्रतिपक्षेति प्रतिनियत- 
विपक्षप्रतिपक्षप्रतिपत्तेरभावादप्रतिपत्तिदीषः। दतौयेऽप्य- 
-शेषाकारसङ्गनहे विकल्पद्यं, विं वस्तु नोऽव्यतिरि क्त आकार 
उत व्यतिरिक्तं इति । यद्याद्यो विकस्पस्तद्ा वस्ेवाकार- 
व्याजेन सङ्गन्हौतमिति वस्तुसङ्क्हभावौ दोषः समापतति । 
अथ दितौयस्तदा विकल्पमनि्मितनिर्वस्तुका्कारमाचस्य 
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सङ्गहात्यारम्पर्येणापि ऋबिदस्तुन्यप्रहत्तेभाव्यमानोऽप्य- 
सावाकारो न पुरुषार्थे युज्यत इति पुरुषार्थोपयुज्य- 
माना्थानभिधानाद्कथनदोषः । 

तस्माद्यथेाक्ताथेचितयसङ्गहेण प्रत्येकपक्षभाविदोषानुप- 

पत्या श्रावकप्रत्येकबुद्धबोधिसच्चतथागताधिगमसङ्गदौतो 
ऽविपरौतः सर्वाकारज्नताद्यष्टामिसमयकमोऽभ्युदयनेःश्रेयस- 
ध्मावाहकः समस्तो मागो विविधैः प्रातिदार्थैः सकल- 
 जनानुश्सकेन भगवता महाकरुणामयेन प्रज्नापार- 
मितायां देशित इत्यमिषेयः। यथोक्तमभिधेयमाय शत- 
साहसिकाप्रन्नापारमित्दिख्ाथे बोधिचित्ताववादादि- 
प्रतिपत्तिरूपमष्टावस्यामेदमिन्नं सवं संक्िप्तरुचयः स्लाः 
सुखेन संेपतः प्रतिप्यन्तामित्यष्टसादकिकां भगवतं 
भगवान् देशितिवान्। अतः प्रतिपाद्य सन्तानगतः 
संक्ेपतः समस्ता्थसुखावबोधेाऽसाधारणमिति क्ियाफलं 
प्रयोजनम्। यथोक्तमभिधेयं सर्वाकारन्नतादिमागेमनादि- 
भवभाविभावाभिनिवेशविषदूषिता श्यै रनभ्यस्तसमस्त- 
भावनैराढ्यभावनैररिदरदहिरण्यगभादिमिरनधिगतं प्रन्ना- 
पारमिताश्रवणात् सुखेन ओओचेण ज्नानेनावधाये, पटु- 
तरानुभवाहितवासनाप्रभवस्मरणप्रत्यये समारोप्य, चिन्ता- 

मयेन निखित्य, भावनामयेन भावयन् । 
तस्माद्ूतमभरूतं वा यद्यदेवाभिभाव्यते । 
भावनापरिनिष्यत्तौ तत्स्फुटाऽकल्पधौफलम् ॥ - 

इति न्यायात् संखतिपरमाथसत्याश्रयेण दानादि शुभ- 

सञ्चयवान् ` सख्वापराधेसंपत्सम्पादनाहितमिति नि्वेध- 
भागौयाद्धिगम्करमेण सवैप्राकारं साक्षाव्छुयादित्यनु- 
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गुणोपायं क्रियाफलस्य फलं प्रयोजनम् । तथाचोक्त- 
मभिस्मयालङ्ारे । 

सर्वाकार ज्नतामागेः शसिता योऽच देशितः | 
धीमन्तो वौक्चिषौरंस्तमनालीौदं परैरिति ॥ २॥ 
स्मतौ चाधाय स्वाथे धर्मचर्याम् द शत्मिकाम् । 
सुखेन प्रतिपत्सौरन्नित्यारंभप्रयोजनम् ॥ ३ ॥ इति 

तथागतगुद्यनिदेशशधिकारेण सर्वथा भाद्रकल्पिकसवं- 
तथागतानां रूप्कायसद्मकायरश्ायां कताधिकारत्वा- 
दज्पाण्यभिषेकादौ प्रत्यपितशसनत्वाचान्येपां विरेष- 
वचनाभावाद्डकवतौनिवासौ दशभ्रूमौश्वरो महावज्धर 
सवल्ाकानुग्रहाय प्रन्नापारमिताखचरनसङ्ीतिं प्रत्य 
धौष्टवन्तमार्यमैतेयादिमहाबोधिसत्लगणमेवमित्याद्याहेति 
पुर्वाचार्याः। अन्धे त्वचैव परौन्दनापरिवतें यथेयं 
जम्बद्रौपे प्रन्नापारमिता प्रचरिष्यतीत्यादिना (1. 529, 1) 

प्रत्यपितप्रन्नापारमितात्वादार्यानन्दः सङ्ीतिकार इति 
मन्यन्ते । तचैवमिति (0.3, 12) निञ्याथामिधायिना 
खानुरूपन्नानावधारितनिखिलखचाथस्योपदभ्नपरेणेव- ` 
मेतदित्यविपरौतत्वमाह । मथेत्यात्मवचनेन भगवतः 
सकाशत्साक्षाच्छवणं श्रुतमिति ओ्रोतविन्नानेनानुभववचसा 
च तथागताहतेऽन्यस्यैवंभ्रूतसमस्तध्माधिगमसामर््- 
वेकल्यादधिगमाभावः। रुतच पदचयं भगवद्यचनारेव 
द्चरारम्भे निर्दिष्टम् । तथा हि भगवति परिनिरेत्त 
 नाना्थाधिमुक्तिप्रभावितत्वाहुरनुबोधवुडत्वावाहकसौगत- 

` क्चनप्रसरस्याथाधिगमाभावे कथं केशित्सङ्गीतिः कियत 
इति बिनेयजनसंदेहापनयनकारिभिस्तथागताधिष्ठाना- 
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धिष्ठितैः आवकादिभिः कथं भगवन्नरनागते काले धर्मः 
सङ्गोतव्य इति पृष्टेन भगवता कर्ताविपरौतसाषाच्छ- 
वणेनानधिगताथेनापि धर्मसङ्गीतौ कियमाणायान्न दोष 
-इत्यभिप्रायेणोक्तं धमसङ्गेतिखतर । ^ रुवं मया श्रुतमिति 
त्वा भिष्वो मम धमः सङ्गोतव्य तथा संबन्धाुपूवौं 
प्रतिपादेत्यादि ” । अतोऽपि वचनादेशकालादिवचनम् । 
तथा शक्र देवानामिन्द्रो भगवन्तमेतद वोचदित्यादिवचनं 
च भगवदनुज्ञयैव सङ्गौतकर्ठभिः छतमिति नाबुद्खवचनत्व- 
प्रसङ्गस्तथा च बुद्धवचनेनाबुडवचनं प्रक्ेत्तव्यमित्ययमपि 
दोषो दूरत रुव छतानवकाशो ऽतञ्च यथैव श्रुतं तथैव 
सङ्गगैतमित्युपपन्नम्। रण्वं च छत्वा यत्कैिदेवं मम 
देशितिमिति वक्तव्ये, कस्मादेवं मया अुतमित्यभिदहितमिति 
चोद्यं छत्वा भगवदेशनानुपपत्तेरित्यादि युक्तयन्तरं वणितं 
तननितरां न राजत इति प्रतिपादितम् । नन्वाचार्या- 
नन्देनोक्तं“प्ररेणन्तरे सन्ति भगवता ख्वाणि 
मत्समक्षं भाषितानि। सन्ति देवाके भाषितानि। सन्ति 
परम्यराभ्यागतानि यानि मयैवंश्रतिकयोद्गद्ौतानौ "ति । 
तानि च सर्वाणखयधिक्शत्य बरूहि त्वं, महाप्रन्न, ब्रूहि त्व, ` 
सुगतात्मज, धर्मचक्रप्रवतनसचं भगवता कुच भाषित- 
मि"ति महाकाश्यपवचनावसाने बुह्गगुणानुस्मरणद्रवौकत- 
चित्तसन्तानः साश्रुदुदिनवदनो व्यापिना खरेणार्यानन्द 
र्वं मया शरुतमि” त्याह । तत्कथं मयेत्यात्मवाचकेन 
साश्ाच्छवणमिति?। नैष दोषो, यतस्तथागताधिष्ठानरैश- 
नायां तदेशनावत्तत्सामर्थ्येनान्यतः अवनेऽपि भगवत रव ` 
सकाशार्छवणम्। अन्धतो वा रत्वा धमंधराग्रत्वादथेनिणेयं 
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प्रति भगवांसेन प्रष्टोऽतोऽथनिणेयवश्णद्धगवत रव सकाशा- 
च्छुतिरिति कृत्वा मथेत्याइ । यत्तूक्तं यन्न्हं सर्वमेवं- 
श्रुतिकयोदिशेयमिति तब्रन्धमधिक्घत्येति न दोषः । रएव- 
मुपोद्वातं छत्वेदानौं कदा कुतः कुच कैः सदैवं सचरलं. 
त्वया श्रुतमिति प्रञ्नानात्मप्रामाणयप्रतिपादनाय विस- 
जयन् । रेश्कालपषेदेशकसामग्रौ हि देश्नयाः कारण- 
मिति निदानमाइ । रकस्मिन् समये अ्रुतमेकस्मिन् काल 
इति पूर्वेण सम्बन्धः । रतेन सर्वकालमेवंविधचिन्तारल्न- 
राजसमखचोपलम्भाभा वात्कदाचित्कत्वापदशनेन द्खलं- 
भत्वमस्याख्यातम् । यदेकस्मिन् काले मयेदं खचरलं 
श्रुतमन्यद्ाऽन्यदिति वकरोक्तया सगतं बाहुश्रुत्यं सकलां 
प्रतिकारुणिकवेदयराजन्यायेनादह सङ्ञीतिकारः। अथतै- 
कस्मिन् कणे सवे अरुतमित्यथैः । खप्रे देवताय्ाधिपत्या- 
दर्पौयसापि कालेन वषश्ताद्युपलम्भवद्वगवद्ाधिपत्या- ` 
न्िखिलख्वाथावभासिनः समनन्तर प्रत्ययमनो विन्नान- 
प्रभवश्रोतविन्नानस्येकस्मिन् क्षणे समुद्धवात् । अनेनात्मनः 
प्रमाणपुरुषतामादइ । यत्किञ्चिन्मम श्रोतव्यं तत्स्वमेकस्मिन् 
क्षणे मथा अयते ऽचिन्त्यविमोक्षमुखलाभित्वान्न च विस्मर्थत 
इति । अत रव सङ्गोतिकारस्य पश्चात्कमेण प्रखत्तायां 
दे शएनायामन्यविनेयजनवर्गानुग्रहाथेमन्तरा सदा समा- 
धानासम्भवेन कथञ्िद्व्याक्षतस्य विषयान्तरावलम्बिन- 
श्चेतसः सम्भवेऽपि नाविकले खे सङ्ञीतिरुत्तर कालं 
विरुध्यते । तथागताधिपत्येन सम्यणेनिभासवतः प्रत्यय- 
स्यादावेवोपजातत्वात् । पुनसूत्वसौ शशृशोत्यदप्ततया धर्म॑- 
श्रवणशतरसेन । परिश्णष्टस्यापि विनेयराशेः" किभेवनन 
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भवतौति चेत्। भवत्येव सागरनागराजपरिष्च्छानु- 
सारेण परिशुदबोधिसच्वगणस्य न तु सर्वेषां विशिष्ट- 
भव्यतावेकल्येन तथाविधधारणश्क्तयभावात्। कथं पुन- 

- रयमेकच देशनायां विभाग इति चेत् |. देशना हीयं 
संहत्या वणेपदनिभासिन्नानात्मिकैव। सा यथावलं 
सकछृ्रमेण वा जायत इति न दोषः। अथवा 

देश्न्तरविनेयाथें तल्ष्ानां तर्पणाय च 
आ्आवकानेकवासाथमनासक्तिं च द शयेत् ॥ 
देशानां चैत्यभावाथे पुश्याथच्चैव देहिनाम् । 
इत्यादिन्नापनाथेच्च बुद्धश्चरति चारिकाम् ॥ इति ॥ 

परदहितप्रवणमतित्वेनैकस्मिन् समये भ्रट विहरति 
समत्युत्तरेणए पदेन संबध्यते ऽन्यद्ान्यच विहरणात् । 

कतेश्कमं तथा जन्म क्तैशन्तेया दती तथा । 
येन वेपश्िका भभ्रा्तेनेह भगवान् स्मृतः ॥ 

इत्यथेषक्तया नैर्कविधानेन क्तीषणदिकं भग्रवानिति 
भगवान् । अथवा । 

रेयेस्य समग्रस्य रूपस्य यश्सः शियः । 
ज्नानध्याथ प्रयन्रस्य षणां भग इति श्रुतिः ॥ 

सोऽस्यास्तौति समयरश्व्यादिमान् भगवान् विहरति 
स्मेति संबन्धः । राजगहे ऽन्वथंसंन्नके प्रसिदधस्था नविशेषे 
यस्तथागतैर्जोौनजननीौदेशनां प्रत्यभिसम्बोधिस्थानवद्ोधि- 
सत्वादिमदहासननिपातभारोददहनासमथोन्यदे शत्वेनामि- 
काह्कितो नानारननिकरो णधरक्रटः पुणखकामदेवादौना- 
मष्टम्यादिषुं पर्वसु थाचां तनोतौति नैरुकरविधानात्पवेतः । 
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तयार्ईन्तः। शैणखवा भवाग्रादासंसारं अवन्तौति काम- 
भवाविद्याख्वा यथायोगं तत्रतिपक्षाना्रवशौलादि 
स्कन्धलाभेन येषां ते क्षौणखरवाः । निगेतः क्तेशकर्मजन्म- 

. संक्तेशख्यः क्तेणो येषां ते निःकतेशणः। यथासद्खं संप्राप्त 

श्ौलसमाधिप्रन्नाविमुक्तिरकन्धपरिपरिमिदुश्वरितट्ष्णाद्- 
दषटिभिवबन्धनविसुक्तया सम्यगोयाीपथाभिन्ञाविक्रौडित- 
दिव्यायविहारलाभैर्यथाकमं स्वयं ते लाक्य लाकचित्त 
वश्रौभूतम् येषाम् । स्वयं च सर्वेबन्धनविगमस्वातन््यादे 
वशिनो भूतास्ते वश्यभूताः। ठृष्णाऽविद्यापश्षसवक्तशेप- 
कतैष्प्रहाणत्समाधिसमापत्तयश्ेतो विभुक्तिर हन्मागेन्नानं 

प्रतनाविसुकिरिति शछत्वा ठ्ष्णाऽविद्यापक्षाणामभावेन 

यथाक्रमं रागविरागादविद्याविरागाचेतःप्रज्नाविमुक्तिरत- 

स्तल्लाभात्समापत्निक्तेशवरणविमुक्तया  सवेथोभयभाग- 

विमुक्ताः सुविसुक्तचित्ताः सुविमुक्तप्रज्नाः। शेकपरिदेवादि 

भयानामात्मानुवादपरानुवाददुगेतिजौविकाद्ण्डाश्लोक- 
मरणभयानां लाभालाभादयष्टलाकथर्मोपलेपभयस्य सखाधि- 

गमपरिपन्धौभूताक्ानसंशयमिश्यान्नानभयानाञ्वाभावाच- 
थाक्रमं दु खभयल्ताकधरमन्नानाशंकाविगमान्निभयत्वेना- 

जानयाः। चैविद्यादित्वविशिष्टधमाधिगमयोगान्मदाप्रधा- 
1 6 

नभावेन महानागाः। शौलसमाधिप्रज्ञापरिपूयां छत- 
मवश्चकतव्थं सर्वदुःखप्रमोश्चादिङ्षत्यम्। कतच्चानु- 
षङ्गिकं कर्तव्यं खेच्छाप्रतिबदटृत्तिधुतगुणादिकं करणौयं 

थैति छतछत्याः कतकरणौयाः । दुःखाद्यायसत्यचतुषटया- 
चिगमाद्ययथाखं परित्ेयप्रहातव्यसाश्षात्कतव्यभावयितव्या- 

नामभावेनापहताः सवैथापनोताः सकन्धक्तेशप्रतिन्नोद्योग- 
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भारा चैस्तेऽपहृतभाराः । भगवतः पञ्चादनुप्राप्तो हिता- 
दितप्राप्निपरिदारलकषणेा द्विविधः सखकोऽर्थो विद्याविद्या- 
भिगमप्रहाणभ्यां येत्तेऽनुप्रात्तखकार्थाः । परिसमन्ता- 
द्यथासम्भवमायमागेण ौणानि भवेन सद पुरुषसंयोजना- ` 
त्रतिघादिनवसंयोजनानि येषां ते परिक्षौणभावसंयो 
जनाः। सम्यगविपरौतमासमन्ताज्ज्ानमाज्ा त्वावबोध- 
स्तया सुष्ुविमुक्त॒सवेबन्धनविसंयुक्तं॒चित्तं येषां ते 
सम्थगान्नासुविमुक्तचित्ताः। सर्वच चेतसि नवानुपूर्वविद्ार- 
समापत्तिलकछ्षणे स्वातन््यादशिनस्ते चेतःपरमपारमिं ख- 
गोचप्रहषपर्यन्तगतिं प्राप्ताश्चेति सवचेतोवशिपरमपारमि- 
प्रा्ताः। अतस्तेरेवंभरतैभिश्षश्तैरिति ठतौयान्तेन सर्वथा 
सम्बन्धः कार्यैः। सर्कर्दन्तः, कुतः क्षीण खवत्वात्। प्ौणा- 
श्रवाः निःकतेश्त्वाटेवं यावत् सम्यगान्नासुविसुक्तचित्ताः। 
सर्वैचेतोवशिपरमपारमिप्राप्तत्वादेवं पूर्वपर्वस्योत्तरोत्तरं 
कारणमतः सवेपुरुषाधैपरि समाप्तत्वान्नापरं विशेषणं 
वाच्यमित्येके। इतारित्वाद् दन्तः प्रौरक्ीशवर त्वात् । 
छौणश्रवाः पुनराखवक्षयप्रयासात्मकलशणभावान्निःकीशः। 
तदेवभेभिः पदैदाषात्यन्तप्रहाणलष्षणं गुणममिधायेदानौं 
प्रतिपष्लक्षणं गुणं वशौभूतैरित्यादिनाह । अभि- 
ज्ञादिवेशेषिकगुणाभिनिर्हाराभ्यामगैक्षशएमथविपश्यनाभ्यां 
योगात्तेलाकानुग्रहक्षमत्वेन सच्वाथैधुरि निथोक्घ भग- 
व्ला वशौभरूताः। सर्वप्रकारत्रष्णादष्टिबन्धनविमोक्रा- 
यथाक्रमं सुविमुक्तचित्ताः सुविसुक्प्रज्नाः। अकुरिलण्डजना 
मागण वावङ्म्यगमनाद्ाजानेयाः क्तेणसङ्घामविजयित्वा- 
न्महानागाः पुनजतव्याभावात्कृतक्षत्याः । युक्तरूपकार्य- 
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सम्पादनात्कुतकरणौयाः। पौनभाविकदुःखानुपाजना- 
द्पहतभाराः। निवाणसाक्षात्करणादनुप्राप्तसखकाथीः । 
भवदेतुसमुद्वातात्परिक्षौणभवसंयोजनाः। दशनभावना- 

, मागेनिष्ठोतकर्षात्सम्यगान्नासुविमुक्तचित्ताः। वेशेषिका- 
भिन्नादिगुखवशित्वस्रगोचोत्कषेगमनात्सवचेतोवशिपरमपा- 
रमिताप्रात्ता इति तथैव संबन्धः । पुर्ैपूर्वस्योत्तरोत्तरं 
कारणम् । ^ विशेषणनिष्टाभिधाने च न पुनर्विशेषशं 
वाच्यमतो नापयवसानदोष “ इति वात्तिककारः। धर्म- 
धराग्रत्वाद्यथोक्तसंख्यान्तगंतोऽपि नैवंगुणयुक्त इत्याह ॥ 

रकेत्यादि । नित्यस्य कायंकारणलश्चणवास्यवासक- 
भावानुपपत्तेः शुभाशुभवासनाभिः परणोऽनित्यस्तदनुरूपां 
गतिं चातिष््नातौति नैरुक्तविधानात्प्रबन्धतया रकः 
पु्लः। यदुतश्ब्दो निपात उपदशंनपरः। आका- 
ह्वितायुभवत्वित्यायुष्मान् हितसुखपूजावाचकः। सर्वा- 
गमधारणबुद्धोपस्थानेन प्राप्तहषत्वादानन्दः। तदुक्त 
मेष च्रायुष्मानायौनन्दो देश्नाकाले ओ्रोत-च्रापन्नत्वेन 
यथोक्तगुणवेकल्यादेनमेकं पुद्गलं स्थापयित्वा परि- 
त्यज्येति । परिसमाप्तकार्यत्वेन खददितैषितया तथागता- 
धिष्टानेन सवसम्पत्ते्च । 

पञ्चादरौनववेकल्यारतिरागाभिघषटरूतः ?) । 
लाभादिढष्णाप्रियताऽनुकम्पागुरुगौरषैः ॥ 
कौतुहलादिशेषाथैमापत््या रल्नकारणात् । 
चेत्यादिवन्दनाथे च भिक्षु्चरति चारिकामिति ॥ 

पञ्चद् चारिकाकारणएवेकल्यात्छयं न कचिद् गच्छन्ति 

+ 
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केवलं शतन्नताधर्मगौर वादिभिभगवतोऽन्तिके सदा 
विदरन्तौति निजत्वाव्खेयं महा श्रावकपषंदुक्ता । 

गंभौरामितखबान्तरन्नश्रवणदरष्णया । 
लाकधातुष्नन्तेषु मन्ति कतिनो यतः ॥ 

तद्यानभाषणादेव बहवस्ते समागताः । 
तेनैवागमस्वेषु न पन्ते जिनात्मजाः ॥ इत्येके । 

पदपरमविस्तररुचिसत्वानुग्रहाथे देशिता्यंशतसा ह- 
सिका । सर्वाथ॑सङ्गदेण मध्यरुचिविपच्ितन्नसत्वानुकम्या- 
यायपञ्चविंश्तिसादखिका देशिता । तस्याश्च सर्वारथोप- 
संहारेणादारितन्नसंकषिघ्तरुचिसच्छहितोदयेनारयाष्टसा- 

सिका भापितेति। अतस्तदनुसारेण दष्टधर्मसंकित- 

रुचिभिक्षभिक्षण्युपासकोपासिकापषत्। तथा शुद्धाध्या- 
श्रयिनः साभोगानिमित्तविदहारिणाऽनाभोगानिमित्त- 
विहारिणा निवतचयाप्रतिपनाः सम्यगेकजातिप्रतिबद्धा- 
शेत्येवमप्रमेयमदहाबोधिसत्पषदपि केयेत्यपरे। तथा 
चाहाचायदिङ्गागः। 

इत्थमष्टसहसौयमन्युनार्थर्यथोदितैः ¦ 
गन्धसंक्नेप इष्टोऽच त रवाथा यथोदिताः ॥ इति ॥ 

तथा तदनुसारेणैव मन्दभाग्यानां परिवाराद्यभावे 
दौर्मनस्यनिदृच्य्थमस्पेच्छतानुरागाथं च खयं भगवान् 
धर्मासनं प्रन्नाप्य समाहितैरेव गम्यमिदं खचरल्मिति 
दशेयन् वजपयेङ्केनातिघाटितत्वादिदोषरदितिनो पविश्य, 
ऋजुना कायेन धमचकमुद्राबन्धपुवकं नासाग्रहषटिन्यासा- 
देकाग्रामभिमुखो स्मृतिं विधाय सर्वसमाधिसङ्न्हा- 
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त्समाधिराजं नाम समाधिं समापाद्योत्ितस्ततो मैचौ- 
करुणानयनाभ्यामिमं लाकं दुःखातमभिसमौश्य खद्- 
मध्याधिमाचभेदेन यथाभव्यतया च स्वंचगा बुद्धत्वपयं- 
वसानफला देशनेयमिति विनेयवग बोधयन्, यथायोग- 

` मद्गप्रतयङ्गभ्यः सवरोमक्रूपेभ्यः प्ररुतिप्रभायाश्च षशटिरश्मि- 
कोटौनियुतशतसहसनिर्माणेन दशसु दिष्ष॒गङ्गानदौ- 
वालुकोपमांज्ञोकधातूनवभास्य सवसक्लांखानुत्तर सम्यक्- 
संबोधौ नियतान् त्वा जिह्धेन्दरियेणेमं चिसाहसखरमदहा- 
सादखक्ताकधातुं व्याप्य तस्मात्स्फुरि तानेकरश्मिसमृदहेषु 
पद्मगभतथागताधिष्टानपूवेकं षट्पारमिताप्रतिसंयुक्तधम- 
देशएनया पुववत्सतत्वाथेकरणात्तदथिजनसंनिपाताय मातु- 
देशनानिमित्तमनव्याहतं दशितवान् ।! तदनु तथव 
पषद्छारद्यादिसवेभयविगमात्, सिंहविजुम्भितं नाम 
समाधिं समापाद्या शद्धे स्थाने संहृतिपरमाथेसत्यविभागा- 
कुश्ले च श्रोतरि[न |कथनोया जौ नजननौति धर्मभानका- 
नवबोधयंस्तादश््डद्याभिसंक्कारमभिसंस्तवान् येनाष्टा- 

द्शमदहानिमित्तपूर्वकं तथेव सवलाकधातुसङ्गहौताष्टा- 
सछषणविनाशत्, स्थानपरि शोधनेन तच ते सत्वा देव- 
मनुष्यसभां गता यासुपपदयय जातिस्मराः प्रौतिप्रमोरेन 
सखसवुद्धकटेचेषूपसंकमणादिपूवकं बुद्धान् भगवन्तो नमन्ति 
स। सवे च स्वा व्यपगतचक्षरादि वेकल्यदोषा द्एकुशल- 
कर्मपथसेविनश्चतुत्रद्यविदारनिरतास्ततौयध्यानसमापनना 
इव सुखलाभिनो जौनजननोश्रवण्योग्घा भूत्वेवंरूपया 
प्रत्या समन्वागता भवन्ति सर । यदेवमुदानसुदानयन्ति 
स। साधु दमः साधु शमः साधु संयमः साधु चौ 
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ब्रह्मचयावासः। साधु प्राशिश्रूते्ठविहिंसेति दिविधं 
समाधिप्रातिहायंम्। तदनु भगवान् प्रात्तसंमस्त्नेयाधि- 
पत्येनेयं प्रज्ञापारमिता देशयतु शक्यत इति कथयन् 
विनेयानामादरोत्पादनाय पूववत् सर्वलाकथातूनमिभूय 
प्रभावणशेश्रौतेजोभियंथाकमं स्थानभासनतपनविरोचनं 
सवेपवतानमिभूय सुमेरः पर्वतराज इव छतवान्। तथैवे- 
हशेरेवेयं बोद्धुं दे श्यितुं च शक्यते न माहशनैरिति यजन 
न कु्यु्विनेयास्ततो मनुष्या रव सवं सम्पाद्यितुमलमितयु- 

त्साहसंजननाधमेतल्लोकधातुसच्चात्मभावसमानमात्मभावं 
प्राकतसुपदशरितवान् । ततो जातप्रसादातिश्यै्देवमनुष्यै- 
भूताथेभावनाभ्यासात्, कालान्तरेणेदशमेव धर्माधिगमं 
पश्चद्धिभगवान् पुष्यादिभिः पूजितः। यथा देयाः परि- 
भुज्यन्ते तथा सुपरिणमितवस्तुपरिभोगाचित्तप्रसादेन 
पुण्याभिदद्ञो प्रखष्टकायादितया ग्रज्ञासम्भारो विनेयानां 
सुखेनोत्पद्यत इत्यनुग्रहाथे तानि च पुण्यादौीनि चिसा- 
दसलरमहासादखलाकातुप्रमाणसवौलङ्कार शेभनङ्रुटागार- 
रूपेशेतल्लोकधातोरतौवशेभाकारेण सखमूर्धिं भगवता- 
धिशितानि । तथाच तान्यधिष्ठाय कछषपितादहम्मानवासना- 
नामेकाभिलध्यधमदेशनायां दो्मनस्यादिना सम्यकूप्रति- 
पत्तिवेकल्यमिति पूर्ववत् सर्वलाकधातुस्थसत्वानां पुरतः 
सव्थेद्गहणादथें तथा सवेसत्वसमताप्ररत्तावय्युत्तरच यथा- 
भव्यतया चिरश्िप्रादिभेदेन केषाञ्िदधिगमव्याकरण- 
दावनुनयाचाध्यारोपपुवेकं नास्मासु चित्तान्यथात्वं कार्थ- 

` मिति प्रदर्शनार्थे सर्वाकारधर्मदेशनापरं सममात्मभावं 
प्रदरितवान् । सुगतराज इति ददिविधशदचिप्रतिषार्थम् । 
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तदनु संक्तिष्टलाकधात्ूत्पादात्संभवन्म्न्नादिप्रकषंत्वाचच 
सर्वबुद्धेनं समानोऽयं भगवानिति सर्वाकारजगदथ॑करणाय 
मन्दधौजनाश्ङ्ामपाकुर्वन् समानप्रस्यानसंभारपरिपुरे 
बोधिसत्वानां प्रतिबड्क्षेचमनुत्तरसम्धक्संबोधिसंभवात्सव- 
बुद्धः सह संभारधमकायाभ्यां जगतञ्राथचयया समता 
सवेबुद्धानान्नायुजातिप्रमाणत इत्यात्मनस्तुल्यतां कंथयंस्तथा 
नानालाकधात्रत्पनकृतप्रिधानखविनेयबोधिसत्वानाम- 
विपरौतसमस्तप्रवचनरन्नख्षदेशनया संभारपरिपुरण- 

पायोपदेशथें तथा स्मितमकरोद्वगवान् येनान्योन्यं 
सर्वलाकधातुस्सक्वाः - सर्वथोन्मलितातुल्यत्वसंश्यबौजा 
सपत्समुद्ानितरेतरलाकधातवौयवुद्खान् भगवन्तः समु 
पलभ्य तुल्यतां प्रतिपन्नाः। तथा महावभासादिनिमित्तो 
पालंभपूर्वकं गुर्वायत्तया न सहसागमनं युक्तमिति तदे 
दशदिग्लोकधातवौयजिनात्मजास्तान् सखसतथागतानुप- 
संकम्य पदायिवंदनपुरःसरा एव॒ कस्यायमनुभाव इति 

प्रश्नस्य विस्जंनानन्तरं प्रशंसावाक्यश्रवणेन विदित- 

सख्ाधिपतिभद्राश्यास्ताहग्बिधसपरिवारभगवड नाथे 
गमिष्यामो वयं भगवन्त इत्यालाच् ग्हौतसखाधिपतिधम- 

गौरवपरेषितपूजाथैनानारलपद्मवार्तासंदेशल्पाबधातादि- 

परिष्च्छावचनाः पच्चकषायोत्सादत्वादस्य लाकधाती- 

रप्रमाद् विहारिणो भविष्यथेत्यनुश्शसनों प्रतिषद्यान्त- 

रालवर्तिब॒द्वानां पूजामभिनिवतयन्तोऽपरिमितपरिवाराः 
समागम्यानुष्ठितपादवन्दनपुवेकपुजाप्रसराः खखस्थानौ- 
भूय॒ कंथितखस्तथागतवात्तवचनाः पद्मानि निया- 
तितवन्त इति दिविधं धर्मावभासनप्रातिद्ायम् ¦! तदनु 

3 



१८ प्रथमपरिवतंः। 

भगवास्तानि पद्यान्यपरि शुद्धलाकधातूत्पादेऽपि तदोषा- 
नुपलेपक्नापनाय सद्र्मपूजाथे प्रहितानोति कत्वा खस- 
दिषु प्रिष्य तेषु च पञ्चेषु तथागताधिष्ठानपूर्वकजिन- 
जननौदेशनयानुत्तरसम्यक् संबोधौ सर्वसच्वान् नियतौ- 
कतुं सद्रमपूजायामुपनाम्य समागतं यथाभव्यं महाबोधि- 
सत्वादिसंनिपातमवगम्यादिमध्यान्तकल्या णत्वा दियुकतां 
प्रजञापारमितां देशितिवानिति निदानं प्रतिपत्तव्यम् । 
अच तहटितन्नमंकिप्तरुचिसच्वानुगरहदेश्नाधिकारा नोक्तम् | 
तदुक्तं यदा भगवान् राजण्हे महानगरे भक्खटि 
पर्वते यथोक्तपर्षदा परितो धर्म. देश्यन् विजहार तदा 
भगवतः सकाशत्तवैव स्थाने तया पर्षद्ा सार्थमेवं मया 
सचरलं श्रुतमिति सर्वेरष्यतैरलोकव्यवद्ारानुव्तनात् 
सङ्ग तितरेशदिभिः सज्गोतिकारेणात्मप्रामाण्यप्रतिपाद- 
नाहिनेयानाम् सादर श्रवणचिन्तनादिकंमुक्तम् । तथा 
चाहा्यंदिङ्गः। 

अद्वावतां प्रदच्यङ्ग स्ता पर्षच्च साछिणौ । 
देशकालो च निर्दिष्टौ खप्रामार्यप्रसिङ्धये ॥ 
सज्गैतिकर्ता लाके हि देशकालापलश्ितम् । 
समाश्िकं वदन् वक्ता प्रामाणखमयिगच्छति ॥ इति। 

तच । 
प्रयोजनं सपिर्डाथे पदाथैमानुसन्धिकः। 
सचोद्यपरिदहारञ्र वाच्यः स्ष्राथैवादिभिः । 

रति पच्डभिराकारः चं व्यास्यातव्यमिति व्यास्यायुक्तौ 
नित् । इत्यभिदितमेव प्रयोजनम्। अतः सरोठजन- 
सुखप्रतिपत्तये छतविभागा्स्य च शस्रस्य सुकरं व्यास्या- 
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तुं व्याख्यानमिति समासनिद् शेन पिण्डा्थस्तावद्भि- 
धौयते । तच बुडत्वार्थिनो बोधिसत्वस्य चित्नोत्पादादि- 
स्वाकारपरिक्नानादो फलनिर्द शेन सर्वाकारन्नता कथिता। 
सान विना ्रावकमागादिपरिन्नानेनेति तदनु मार्मजता। 
सापि न सर्ववल्तुपरिज्नानमन्तरेणेति तदनन्तर सर्ब्नता । 
ततः सवधेवंप्राप्तचिसर्वत्नतावश्ित्वाधे पुनः सवकारमागे- 
वक्तुक्नानप्रकार सङ्गहेण चिसर्वक्नताभावनयाऽधिगम्य सर्वा- 
काराभिसम्बोधं विश्रेषमागेण प्रकर्षपर्यन्ताधिगमलाभा- 
न्मृधाभिसमयमासाद्य व्यस्तसमस्तमेदेन विभावितानर्थान् 
परगुणोकत्य निश्चयाय सपक्षात्करोलौति विदित्वातुपूर्वाभि- 
समयम् पुनरपि खभ्यस्तौकरणाय विभावितैकशूणामि- 
संबोधानन्तरं दितौये छे ध्मकायाऽभिसंबोधं सम्यगधि- 
गच्छतोति समासतोऽष्टाभिसमयः प्रज्नापारमितायां 
पिण्डाथेः। 

तथाचोक्तम् । 

परन्नापारमिताऽष्टाभिः पदार्थैः समुदीरिता । 
सवाकारन्नता मागेन्नता सर्वैन्नता ततः ॥ 8 ॥ 

सवाकाराभिसंबोधो मृधाप्राप्तोऽनुपूर्विकः । 
रुकष्णाभिसंबोधो ध्मकायश्च ते ऽ्टधा ॥ ५॥ इति । 

समासनिर्दिंषटस्य व्यासतश्रास्यानात्छास्यातत्वमिति 
पुनरपि व्यासतः पिण्डार्थोऽभिधौयते। तच सम्कसंबोधि, 
मधिगन्तुकामेनादौ श्रन्यताकरूणागभे बोधिचित्तं प्रणिधि- 
प्रसखानसखभावं दिविधमुत्पा्य चित्तोत्पादतदाकिप्तधम- 
निष्यत्तये -संप्राप्तगुणपरिपालनार्थेनाभिदृद्यथे प्रतिपत््या- 



३. प्रथमपरि वतंः। 

दिष्रववादग्रहणानन्तरं अ्तादिम्रकषप्राप्तमोश्षभागौय- 
श्रद्वादिलश्षणकुश्लमूला दध्वं चतुःसत्यप्रतिवेधानुक्रलं चतु- 
विधनिदेदभागौयं लोकिकभावनामयन्निशित्य प्रतिपत्ति- 
मतो यथोक्तनिवेदभागौयमन्यदपि दश्नमार्गादिकमिति 
प्रतिपत्तिराधारेण धमधातुस्वभाविनैव बोधिसत्वेन सर्व- 
धमौलंबनपूर्वैकं सवसत्चाग्रताचित्तमहत्वं प्रमाणमहत्व- 
मधिगममहत्वं चाधिकृत्य प्रतिपत्तिः प्रवतत इत्यभिलश्य- 
स्थानौयस्िविधः समुदेशे ध्येयः। तदनु तत्मराप्तथे चिसव- 
त्ताविषये सामान्येन शक्तधमाधिष्टाना सर्वाकाराभि- 
सम्बोधादौ चतुर्विधेऽभिसमये प्रत्यभिसमयं पर॒पारमिता- 
ऽधिष्टाना च क्रियाप्रतिपत्तिरित्येवं यथावत््रयोगदशन- 
भावनाविशेषमागेस्वभावानां सन्नादादिम्रतिपत्तौनां मध्ये 
वौ्यषूपतया प्रथमतः सनादप्रतिपच्या सन्य प्रस्ान- 
प्रतिपत्या समस्तमहायानधर्माभिरोदहणपूर्वकं संभारप्रति- 
पत्या सम्भृतसंभारेण निर्याणप्रतिपत्तिरधिगन्तव्येत्येवं 
बुद्त्वावाहकंधमाधिगमानुक्रमेण प्रकाश्नात्तथागताना- 
मिति प्रथमपरिवतसङ्गहौता सवौकारन्नता । 

तथाचोक्तम् । 
चित्तोत्पादोऽववादश्च निवेधाङ्ग चतुर्विधम् । 
्राधारः प्रतिपत्तेश्च धमधातुखभावकः ॥ & ॥ 

आलम्बनं समुद शः सनादप्रस्थितिक्रिये । 
सम्भाराश्च सनि्याणाः सर्वाकारक्रता मुनेः ॥ ७ ॥ 

इति । 

तदनु सवाकारज्नताधिगमो न विना सर्वमार्माधिगमन- 
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मिति मा्म॑न्नतां दश्यत सखप्रकतिप्रभाभिद॑वादौनां 
वेपाकिकप्रभाया मलिनौकरणेन लाकपालत्वा्यमिमान- 
निराकारणादकोत्या निदहतमानसंतान. रव पुद्रलाऽधि- 

. गमेऽस्या भाव्य इत्याधारकथनानन्तरं सविषयप्रतिनियमा- 
दिकममिधाय मागेन्नताऽधिकारे सवे मार्गाः परिपूरयि- 
तव्या इति आआवकम्रतयेकबुद्धमागेप्रतिपादनमूवंकमैद- 
ले किकादिगुशैरुपेलो महानुशंसो बोधिसच्वानां दशन- 
माष भगवताभिदहितः। ततोऽनन्तरं भावनामागौभि- 
धाने सति सखल्पवक्व्धत्वेन फलनिम्नत्वेन च विनेयप्रटत्ते- 

स्तस्य कारिचमादै निदिंश्य साञ्रवानाखवरूपेण दि- 
विधो भावनामागे इत्यधिमुक्तिपरिणमनानुमोदनाभेदेन 
चिविधसाश्रवभावनामागेमध्ये काच्चनपिण्डमिव धातुभ्यः 
पुणख्मभिसंसछरोतीत्यादावधिसुक्रिमनस्कारसमुक्वा तद्धा- 
वकबोधिसच्चोत्साहनायैवमधिसुक्तर्वद्ादिमिः स्तुत्यादयः 
कियन्त इत्यत्तरोत्तराभिनन्दनरूपाः स्तुतस्तोभितशंसिताः 
कथिताः। तदनु सम्यक्संबोधेस्तत्यण्यमुपकर णोकरोति 
सुवरौकार इवाभरणमिति परिणमनामनस्कार पुवेकं 

` खपरपुश्यक्रियासमताप्रतिलाभाधेमनुमोदनामनस्कारम- 
भिधाय प्रथोगविशु्धिभेदेन दिविधोऽनाञखवो भावनामागं 

इति प्रथममभिनिहरलष्णं प्रतिपाद्य दितौयोऽत्यन्त- 
विशद्विलक्षणो देशित इति। ` द्ितौयपरिवतमारभ्य 

यावदष्टमपरिवते । य रुवमस्य_ बोधिसत्वस्य महासत्स्य 
भगवन्रवबोभ _ इयमस्य _प्रन्नापारमिता । भगवानाह । 
अत्यन्तवि शुङत्वत्सुभरूत् (?. 189, 21) इति रुतत्पर्यन्तेनोक्ता 

बोधिसत्वानां माग॑न्नता । 



र प्रथमपररिवतः। 

तथाचोक्तम्-- 
ध्थामौकरणतादौनि शष्यखद्ञपयौ च यौ । 
महानुशसो दद्यागे रेहिकामुचिकैगुरीः ॥ ट: ॥ 
कारिचमधिसुक्तिश्च स्तुतस्तोमितश्सिताः। 
परिणामेऽनुमोदे च मनस्कारावनुत्तमौ ॥ < ॥ 
निर्हारः शचधिरत्यन्तमित्ययं भावनापथः । 
विक्नानां बोधिसत््वानामिति मागेन्नतोदिता॥ १०॥ 

इति। 
ततः सववस्तुपरिन्ञानं विना न मागंक्गतापरिद्यनं 

सम्यगिति सवक्ततां दशयतु प्रया संसारादीनवद् नेन 
छपया च स्लाथेकरणपारतन्त्रेण बोधिसच्वानां भव- 
शएमानवस्थानाद्यतिरे कनिदं शेन चेवं श्रावकप्रत्येकबुद्चाना- 
मिति निद्शपूवेकं तत्समधेनाथमेवान्वयव्धतिरेकतया 
निमित्तानिमित्तय्रहणञ्जौनजनन्या निदिं्टदूरेतरभावे- 
नोपलम्भानुपलम्भाभ्यां विपक्षप्रतिपक्षौ निर्दिश्य तयो- 
विभावनायां पुनरन्वयसुखेनैव बोधिसत्वानां प्रयोगकथना- 
द्नन्तर॒तत्समताप्रतिपादनपुवेको ध्येयो दश्नमार्गे 
ऽभिदहित इत्यष्टमपरिवते। आयुष्मान् सुभूतिरादेत्या- 
रभ्य (7. 189, 22) यावन्नवमपरिवते नापि कस्यचिद्धम॑स्य 
प्रतनं वा निवतनं वेवमियं सुभुते बोधिसन्लस्य 
मरहासक्चस्य प्रन्नापारमितेत्ये (2. 203. 17) तत्पर्यन्सेनोक्ता 
श्रावकप्रत्यकवुद्धानां सवन्नता । तथाचोक्तम् । 

प्रज्या न भवे सानं छपया न शमे स्थितिः 
अनुपायेन दूरत्वसुपायेनाविदूरता ॥ ११॥ 
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विपष्प्रतिपक्षौ च प्रयोगः समताऽस्य च । 
हडःमागेः आवकादौनामिति सवेन्रतेष्यते ॥ १२ ॥ 

दूति) 

तदनु परिज्ञातचिसर्वन्नतावशित्वाथे पुनः स्वीकार 
मागेवस्तुक्नानप्रकार सङ्के चिसववंन्नतां भावयतीति सवौ- 
काराभिसंबोधं दशेयितुमाकारविशिष्टप्रयोगैभावयितव्या 
यथासंख्यं गुणदोषादानत्यागेन ल्षणन्नानपुवंकमुत्पन्- 
मोक्षभागोयकुशलमुलेनेत्याकारादौनिदिश्च विवधित- 
मोशभागौयस्योत्साहिनो निवेधभागौयाद्यधिगमदारेण 
प्राप्तरेश्षावेवतिंकबोधिसक्वगणधमस्य बुद्त्वनिमित्तसंसार- 
निर्वाणसमताभावनापूवकं निष्यादितस्ववुदक्षेचविशुद्धावु- 
पायकोशलेन यथाभव्यतयाऽनाभोगादड्कछत्यं प्रवतत इति 

वेधभागौयादयौ देशिता इति नवमपरिवते । एवमुक्त 

आयुष्मान् सुभरूतिभगवन्तमेतद्बोचत्। महापारमितेयम् 
(2. 204, 1) इत्यारभ्य यावद् विंशतितमपरिवतं । ते 

ते बोधिसत्वा महासत्वा असंहायाः सदेवमानुषासुरेण 
° + 

लाकेनेत्ये 0. 380, 12) तत्पयन्तेनोक्तो बुद्धादौनां यथासम्भवं 

सवाकाराभिसंबोधः । 
तथाचोक्तम् । 

आकाराः संप्रयोगाश्च गुणा दोषाः सल्षणाः । 
मोशनिर्वेधभागौये शेष्ठोऽवेवतिको गणः ॥ १३ ॥. 
समताभवशन्त्योख क्रेचशदिरनुत्तरा । 
सर्वाकाराभिसंगोध रष सोपायकोशलः ॥ १४ ॥ 

इति । 
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तदनन्तरं प्राप्तसर्वाकाराभिसंबोधस्य विशेषमार्गे 
प्रकषपयंन्तोऽधिगम इति मूर्धाभिसमयं दर्शयत् 
यथासंखयमुष्मादि चतुविधनिवेधभागौयस्रभावलिङ्गविटदि- 
निरूडिचित्तसंस्थितिप्रतिपाद् नपृवेकं प्ररत्तिनिदृत्तिपश्ा- 
धिष्ठानौ द्रव्यप्रक्पिसत्युरुषाधिष्ठानौ च यथाकमं दौ 
दौ ग्राह्यग्राहकविकल्याविति प्रहेयतया चतुर्विधविपक्ष 
तद्मरहाणावस्थाविशेषं चोपदेयतया चतुर्विधं प्रतिपक्ष प्रत्यकं 
दशनभावनामागें निर्दिश्य बुद्वत्वप्रा्तरव्धवधानेनानन्तर्य- 
समाधिरुभयसत्याश्रितोपायकौशसलेन निराकररगैयवि- 
प्रतिपत्या सह देशित इति विंशतितमपरिवते सचेदोधि- 
सत्वो महासत्वः खम्नान्तरगतोऽपौत्यारभ्य (1. ‰0,. 15) 
यावदेकोनच्िंशत्तमपरिवे कुश्लाकुशलधर्मापरिमाण- 
तया_प्रन्नापारमिताऽपरिमाणतानुगन्तव्येति (1 +४९. 8 
रुतत्ययेन्तेन सकारफेनो क्तो मूर्धाभिममयस्तथा चोक्तम् । 

लिङ्गः तस्य विदद्धिभ्र निरूडिित्तसंस्थितिः। 
चतुद्धा च विकल्पस्य प्रतिपकषश्चतुर्विधः ॥ १५ ॥ 
प्रत्येकं दशनास्ये च भावनाख्य च वर्त्मनि । 
आनन्तयंसमाधिश्च सह विप्रतिपत्तिभिः ॥ १६ ॥ 

^ मूधोभिसमय ” इति । तदतु प्राप्तमूर्धाभिसमयो 
व्यस्तसमस्तत्वेनाधिगतानर्थाननुपूर्वौक्त्य स्थिरौकरण्णय 
विभावयतौति सर्वधर्मसङ्खाहकद्ानादि्रयोदश्प्रकार- 
तथैकोनविंश्त्तमपरिवर्ते सिंहनादनदनतया प्रक्नापार- 
मिता नद्नतानुगन्तव्ये ¢. 418. 9) त्येकेनैव पदेन सकारणे- 
नोक्तो ऽनुपुवामिसमयस्तथाचोक्तम्। “विधा दशधा 
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वानुपूविक ” इति। तदनन्तरं विभावितातुपूर्वाभि- 
समयस्य सखभ्यस्तौकरणाय तेषामेवाधिगतानां धर्माण- 
मविपाकानखरवस्वेधमेकश्णलक्षणादिचतुविधभेदादेकेनैव 

, छणेनाभिसुखौ करणमिति तैव परिवर्तं सर्वधर्मगकोप्य- 
तया प्रन्नापारमिताऽकोष्यतानुगन्तव्येव्येकेनैव पदेन 
सकारणेनैकशणाभिसंबोधो द् शितः । तथाचोक्तम् । 

रकक्षणाभिसंबोधो लक्षणेन चतुविधः॥ १७॥ इति। 
तदनु विभावितैकरशणाभिसंबोधस्य दितौये क्षणे 

धमकायाभिसंबोध इति चिविधमनन्तराभिसंबोधं बोधि- 
सत्वानां निदिश्य परिशिष्टकायचयं तथ्यसंदत्या प्रति- 
भासमानं परमाथतो धमतारूपं यथाधिमोषप्रभावितं 
बुद्धबोधिसत्व श्रा वकादिगोचरं व्यवस्थापितमिति कथनाय 
« विविक्ताव्यतिरेकित्वं विवेकस्य यतो मतमिति न्धायात् 
तदव्यतिरेकेऽपि एथग् लाकोत्तरेण मागण प्राप्यते न 
तु कियत इत्यक्षचिमार्थेन मायोपमविन्नानमयसर्वधर्म- 
प्रतिपत्याधिगतः साभाविकंः काय इति तत्कथनपूवंक- ` 
मवश्यमेवाभ्युपगन्तव्या योगिसंदत्या विशिष्टाथेप्रतिभास- 
जननद्ारेणाश्रयपरादत्या परारत्ता धमदेशनाद्यथै- 
करियाकारिणाऽद्याशित्तवैताः । सर्वाकारस्तथागतानामेव 
गोचरो ज्रानसंभारजः सव्यापारो धमकाय इत्यभिधाना- 
नन्तरं नानादचरनखवणाभिलाषिभिरदंणभूमिप्रविष्टेमहा- 
बोधिसत्वः सह परमानवद्यमहायानधमसंभोगप्रीति- 
सुखोपभोगादप्रमेयपुण्यसंभार संग्डतं लणानुव्यच्ननविरा- 
जितगाचं सांभोगिककायं प्रतिपाद्य वथाभव्यतयाशेष- 

जगदथेक्ियाकारौ सर्वेथाऽऽभावाम्रादनुपरतप्रबन्धः शक्य- 
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मुनितथागतादिरूपो निमौणकायः पुण्यन्ञानसंभा रां शज 
र्व॒शआ्रवकाद्यपलम्भयीग्यो देशत इत्येकोनचिंश््तम- 
परिवतं । रवं चि सुभूते बोधिसत्वेन महासत्ेनेत्यारभ्य 

(1. 42, 1) यावदनुत्तराणां च बुद्धधर्माणां परिपूरिरिति . 
(7. 480, 9) परिवतपयवसानेनोको बुद्धानां भगवतां धर्म- 
कायाभिसंबोधः। ` 

तथाचोक्तम् । 
स्वाभाविकः ससांभोगो नैर्माणिकोऽपर स्तथा । 
धमकायः सकारिचघतुरधा समुदौरितः॥ १८॥ इति। 

तदनन्तरं सद्प्ररुदितबोधिसच्ववत््मतिपत्तिः कारयेति 
विनेयजनबोधनाय तत्पृवयोगकथासुखेन कल्याणमिचा- 
रागणपुवकप्रन्नापारमितायोगानुशंसां दभ्रयितुमुपमंदार- 
दारेण मध्यमप्रतिपत्या यथोाक्ताभिसमयकमप्रतिपादन- 
परमेव परिवतचयं देश्तिम्। तत्पनः सुगमत्वाच्वाभि 

समयालङ्कारकारिकया न सङ्गहौतमित्यपरप्रकारदयेन 
समुदायाथेस्यामिधास्यमानत्वादेकस्तावत्ससुदायार्थः। 

इदानौं पदार्थादिव्यास्यानेन खचार्थोऽभिधौयते । तच 
इति (0. 3, 12) वाक्योपन्यासे । खलशन्दो वाक्यालङ्कारे । 
शोभनाऽरणाविहारिणां मध्येऽग्रा भूतिश्चेतसः संपत्तियस्य स 
सुभरुतिः। सदेवके लेके पूजादिमिः स्थावियप्राप्तत्वात्स्यविरः। 
इहं कचित्तथागतानां कायव्यापारात्मकपाण्याद्यधिष्टानेन 
देशना । तचथा दश्भरूमकारेः खचस्य रशना । कचि- 
दचनाधिष्ठानेन तद्यथाऽजातश्चुशोकविनो दनखूचादेः । 
कचिन्मनोऽधिष्ठानेन तद्यथा समन्तभद्रचर्यानिरदशलचादे- 
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रित्यायंसुभूत्यधिसुक्तानामनु्रहपरौन्दनाभ्यां सम्थक्परि- 
ग्रहादिक्रमेण महायाने विनयनात्छवंश्णनुपच्छेदाथ- 
मचिन्त्यो वा तथागतानामुपायकौश्लग्रभावो यस्मात् 

, सवेथाश्क्तनापि देश्यत इति प्रभावसंदशनविनेयाना- 
मनुग्रहाथे प्रज्ञापारमिताभाषणशं प्रति वागधिष्ठानद्वारेणार्य- 
सुभूतिमन्यमनस्कमभिसुखौकरणाथे भगवानामन््रयते 
स्मामन्तितवान् । कथमित्याह । प्रतिभात्वित्यादि । धम- 
देश्नाधिकारादिद्यमानत्वेऽपि ह सुभूते विशि्टधर्माथे- 
निरुक्तिप्रतिभानं प्रतिसंवित्सवैथा ते तवाभिमुखौ भवतु । 
बोधो सर्वेधर्मासक्ततायां खाथैसंपदि सत्वमभिप्रायो 
येषां ते बोधिसत्वाः । आ्रावका अपि स्युरेवमित्याद । 
महासत्वा इति । महत्यां पराथेसंपदि स्वं येषां 
ते मदहासस्वाः। महत्वं चान्यथापि तौधिकसाधु- 
जने च स्यादिति बोधिसक््वग्रहणम् । अतस्तेषां बोधि- 
सत्वानां महासत्वानां प्रन्नापारमितामारभ्येति । प्रथम- 
कल्पा संस्येयनिर्यातोऽधिमुक्तिचयीं विवधयन् संग्टतपुणय - 
संभारो बोधिस्वः शुभे देशे पयंङ्कमाभुज्य बुदधबोधि- 
सत्वालम्बनपूर्वकं प्रन्नापारमितानयं सवेधमनैराल्य- 
द्योतकं मुलचित्तेन नामतः समाल्य तस्यैव पदप्रभेदं 
परिवतादिभेदादनुचरचित्तन निरूपयेत् । तथाष्टामि- 
समयावण्थाभेरेन सह्धायरहणाद्णनया । प्रत्यसिसमय 

खरूपनिश्चयात्तुलनयाऽध्यारोपापवादाभावान्मौमांसा- - 
प्रत्यक्षानुमानप्रमाणापपन्नत्वात्प्रत्यवेश्षणतयेव्येवं प्रज्नापार- 
मिता्थशचतुभिराकारेव्यच्नानि तु व्यस्तसमस्तानि यथा- 
क्रमं निरथसदथैतयेत्येवमाकाराभ्यां विचारणाचित्तेन 
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विचारयेत् । तदनु यथाविचारितं तनिमित्तमवधारण- 
चित्तेनावष्टत्य यथाविचारितमेवाथं नामालंबके मूल- 
चित्ते सङ्गलनचित्तेन प्रप्य यदथ प्रयुक्तो भवति 
तच्छन्दसदहगतेनाणशस्तिचित्तेन भावनां कुर्यादित्येवमादि- 
श्रुतचित्तभावनामयन्नानो दयकमेण सर्वाकारक्ञानाधिगमा- 
त्पारं प्रकषपयन्तमेतौति विष्य किंपि सवीपह्ार- 
लापेऽनित्यमागमश्शसनमित्यलुकि तत्पुरुषे कति बहल- 
मित्यलुकि च कमंविभक्तेः छते पारमिस्तद्वावः पारमिता । 
प्रज्ञाया धर्मप्रविचयल्षणायाः पारमिता मुख्या बद्धो 
भगवान्मायोपमं ज्ञानमद्रयम् । तत्प्रा्यनुक्रलत्वन तु 
पद्वाक्यसमृहो मन्थो द्र्णनादिलक्षणा मार्गश्च गौणौ 
प्रज्ञापारमिता । तथाचाहाचायदिङ्गागः 

प्रान्नापारमिता ज्ानमद्रयं सा तथागतः 

साध्या तादथ्ययोगेन ताच्छब्यं मरन्धमार्गयोः ॥ इति। 

अतस्तिविधामपि तत्सम्बन्धिनी प्रतिवरणिकोपरेश- 
रहितां प्रज्नापारमितामेव प्राधान्धादधिकत्येत्यवधारणम् | 
न तु तेषामेवेति बोधिचयेऽस्या नान्तरौयकत्वेनाधिकारात्। 
तथाद्यचैव वध्यति खआावकभूमावपि शितुकाभेनेयमेव 
प्रज्ञापारमिता ओतव्येत्यादि (@. 6.12) । सर्वाकारपरम- 
पुरुषार्थोपयुक्ताधिगमक्रमस्य प्रतिपाद्यमानत्वात्तच च 
बोधिचित्तं कुलपुचबोजभूतं तदेव फलभूतं सारं सर्वबुद्ध- 
धरमाणामित्यायगण्डव्युहादिनिर्देशद्था येन परार्था 
लम्बनसम्यक्छंबोधिकामतालक्षणद्रा विंशतिप्रसेदभिननबोधि 
-चित्ताभिगमप्रकारेण बोधिसत्वा महासत्वास्विविधामपि 
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प्रननापारमितान्नियीयुनिंच्ित्य प्राप्नुयुरिति सखालम्बन- 
सखरूपप्रभेदधित्तोत्यादस्तत्मरमेद रव॒ च वाथ इति 
दशयित खयं भगवता मन्त्रणद्वारेण समासतः प्रक्तापार - 
मिता देशिता । तदयं संश्िप्तो वाक्यार्थो यथा सर्व- 
प्रकारबोधिचित्ताधिगमप्रकारेण बोधिसत्त्वा महास्वा- 
स्िविधामपि प्रन्नापारमितां यथासम्भवं अ्रुतादिज्ञानो- 
दयक्रमेण सम्यक् प्राप्तुयुस्तथा तेषां सम्बन्धिनो प्रज्ञा- 
पारमितामेवारभ्य - व्यासतो भाषणाय चतुर्विधा प्रति- 
संवित्ते, तव, सुश्रुते, संमुखौभवत्वित्येवमार्थसुभूतिं स्थविरं 
भगवानामन्त्ितिवानिति । विस्तारतस्तु 

तचादौ गोचसामर्थ्यात् कछपाबोजप्रबोधतः । 
प्रयोगाश्यसंपच्या बोधिचिन्तपरियहः ॥ 

इति न्धायाङ्गोचादिसाम्येन बोधिसत्वसंवरसमादाना- 
दिना श्रून्यताकरूणागभबोधिचित्तसुत्याद्य सम्यक्संबुद्धो 
भूत्वा यथाभव्यतया पराथ प्रति चियानधर्मदेशनादिभिर्यलं 
कु्याजिति प्रणिधानं छत्वा प्रतिप्च्या सम्पादयेदिति। 
परार्थालम्बनः सदहेतुफलः सम्यक्संबोध्यधिगमकामता- 
लक्षणः! गन्तुकामस्य गन्तुख् यथा भेदः प्रतीयते, तथा 
भेदोऽनयोक्ञेयो यथासंस्येन पण्डितैरिति प्रणिधिप्रस्थान- 
स्वभावेन दिविध बोधिचित्तोत्पाद्ः। 

ननु | 
महदोत्सादा महारम्भा महाथाथेमदहोदया । 
चेतना बोधिस्वानां दयाया चित्तसंभवः ॥ 

इति * वचनाचेतनासंपरयुक्तं॑चित्तं विशिष्टविषयप्रति- 
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भासमुत्पद्यमानं चित्तोत्यादः। सम्यक्छबोधिकामता 
च तत्राधथना कृश्ला धमद्वन्दभ्रैतसिक इति कथं स 
चित्नोत्पादो भवेत् । सत्यमेतत्। किन्तु दुःखाणेवनिमप् 
जगदचाणममिसमोष्य तदुद्वरणाभिप्रायः कुश्लधम- 
छन्दलक्षणायां प्राथेनायां सयां संबुञ्घत्वाय चित्तमुत्या- 
दयतौति कारशेनाच कायें निर्दिष्टमेवं छन्दप्राथनस्य 
बोधिस्वस्य सवं कुशलधर्मा दद्धं यान्तीति ज्ञापनाय 
चोपचारः समाश्रित इत्यदोषः । प्रणिधानं वा प्राधेना 
सम्यक्संनोधिकामता । तत्सहचर तचित्तोत्पादः प्राधेनया- 
तिदिश्यते। प्राधेना प्रधाना हि चित्तोत्पादावस्येति सत्वा। 

रखवच्च ॒प्रणिधानसदगतं तचित्तमुत्पद्यते बोधिमच्वाना- 
मित्युपपन्नं भवति । अय केयं सम्यक्संबोधिः कश्र परार्था 
यत्कामतात्मको यदथेधित्नोत्पाद इति चेत्। उच्यते यथाथ- 
पञ्च विंशतिसादसखिकाखान्ते सम्यक्दंबोधेः समासनिर्देशो 
यदाह । “ सर्वाकारं शरिपुच सवधर्मानभिमंबोदकामेन 
बोधिसत्वेन प्रन्नापारमितायां योगः करणौय" इति। 
तचाथं तस्या व्यासनिर्देशो यदाह । ^ इद शशरिपुच 
बोधिसच्चेनाश्यानयोगेन प्रन्नापारमितायां सत्वा दान- 
पारमिता परिपूरयितव्या देयदायकप्रतिग्राहकानुप- 
लब्धिमुपादाये”त्यादि । तचायं पराथेस्छ समासनिदेभो 
यदाह । ^ दशसु दिश प्रत्येकं गङ्गगनदौवालुको पमेषु लाक- 
धातुषु ये स्वरास्तान् सर्वाननुपधिरेषे निर्वाणधातौ परि - 
निर्वापयितुकामेन बोधिसच्वेन प्रज्ापारमितायां शिक्ित- 
व्यमिति “। तचायं तस्य व्यासनिदेशे यदाह । “ मत्सरिणः 
सत््वान्दाने दुःशौलान् शौले व्यापादबदलान् क्षान्तौ 
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प्रतिष्ठापयितुकामेन बोधिसच्चेन प्रज्नापारमितायां 
शिकितव्यमि "त्यादि । 

तथाचोक्तम् । 
चित्तोत्पादः पराथाय सम्यक्छंबोधिकामता । 
समासव्यासतः सा च यथाच स चोच्यते ॥ १९ ॥ 

इति । 

तचायं तस्य प्रमेदः। तच प्रयमित्तोत्पादग्कन्दसदह- 
गतो बोधिसत्वानां प्रथिवौसमः सर्वाकारसवेधर्माभि- 
संबोधस्य संभारप्रसवप्रतिष्ठाभूतत्वात् । दितौय आआशय- 
सहगतः कल्याणसुवर्णोपमः षट्पारमितासङ्गदौतस्य हित- 
सुखाशयस्यायतितदात्ययोविकारभजनादासम्धक्संबोधि- 
श्रय आशय इति कत्वा । ठतौयोऽध्याश्यसहगतः शुक्त- 
पश्षनवचन्द्रोपमः। सवेशुक्षपष्षर्मोत्तिरोत्तरविदृद्धिगमने- 
नाधिक आश्रयोऽष्याश्य इति कत्वा । एते च चयो 

खद् मध्याधिमाचतयाऽऽदिकमिकसंभार श्ूमिसङ्गहौ ताः । 
चतुथः प्रथोगसदहगतो ज्वलनोपमस्तिसवेन्नताप्रयोगस्ये- 
न्धनान्तरविशेषेणेवाभरेरुत्तरोत्तरविशेषगमनाव्प्रकुष्टो योगः 
प्रयोग इति कत्वा अयच्च प्रयमभूमिप्रवेशप्रयोग- 
मार्गसङ्गदौलोऽधिसुक्तिचयं भरूमिप्रतिबद्धः । पञ्चमो दान- 
पारमितासहगतो मदहानिधानोपमः। सवेथाऽमिष- 
सम्भोगेनाप्रमेयसत् संतपंणेऽप्यपयादानात् ! षष्ठः शौल- 
पारमितासहगतो रल्नाकरोपमः सवगुणरनानामाश्रय. 
मावेन ततः प्रसवनात्। सप्तमः शछान्तिपारमिता- 

सदगतो मह्ारोवोपमः सर्वानिष्टोपनिपातैरघ्राभ्यत्वात् । 
अष्टमो वीर्यपारमितासहगतो वजोपमः संप्रत्ययदाव्येना- 
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भेद्यत्वात्। नवमो ध्यानपारमितासदहगतः पर्वतोपमः 
सवयालम्बनविष्टेपेणानिष्कम्यत्वात् । दशमः प्रज्ञापार- 
मितासहगतो महाभेषज्योपमः सर्वक्तेशन्नेयावर णव्थाधि- 
प्रशमनात् । रकाद श उपायकौशलपारमितासदगतः' 
कर्याणमिचोपमः सर्वावस्थासु सच्ार्थापरित्यागात् । 
दादश प्रिधानपारमितासहगतिन्तामशिसदश्णे यथा 
प्रणिधानं फलसष्डडधः। चयोद्शे बलपारमितासहगत 
आआदित्योपमो विनेयजनस्य परिपाचनात्। चतुर्दशो न्नान- 
पारमितासहगतो मधुरसङ्ञोतिधोपोपमो विनेयावर्जनकर- 
धमंदे शएकत्वात्। रते च दश यथाक्रमं प्रमुदितादि दश्भूमि- 
सङ्गदौता दश्नभावनामागेगोचराः। पञथ्चदशोऽभिन्ना- ` 
सहगतो महाराजोपमोऽव्यादतप्रभावत्वेन पराधान्- 
षछटानात्। षोडशः पुण्यन्नसंभारसहगतः कोष्टागारोपमो 
बहपरुण्यन्नानसंभारकोश्स्थानत्वात् । सप्तदशे गोधिपक्ष- 
धमसहगतो महामार्गोपमः सर्वार्थपुद्नलयातानुयात- 
त्वात्। अष्टादशः शमथविपश्यनासदचगतो यानो पमो युग- 
नद्ववादित्वात्संसारनिर्वाणान्यतरापातेन सुखसंवानात्। 
रको नविंशतितमो धारणौप्रतिभानसहगतः प्रसवणोपमः 
सवेथोदकधारणाश्षयोद्धेदसाधर्म्येण भ्रुताञ्रुतधमंधारण- 
द पयान्तदेशनोद्धेदत्वात् । रुते च पञ्बोधिसत्वभूमिषु 
विशेषमागेसङ्गृौताः । विंशतितमो धर्मो दानसहगः 
चआआनन्द्श्ब्दोपमो मोश्कामानां विनेयानां परियश्रावणात् 

 अयच्च वु्धभूमिप्रवेशपरयोगमागंसङ्गदौतो बोधिसत्व भूमि- 
प्रतिबद्धः। रुकविंशतितम रकायनमार्मसदहगतो नदीसोतः. 
सदणो ज्नानन्नेययोः समताधिगमेनो रुकरुणाग्रन्नोपायतयाःऽ 
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संभिनपरकायकरियत्वात्। अयच्च ` बद्धभूमिसङ्गदहौतो 
मोलावस्थाप्रा्तः। दाविंशतितमो धर्मकायसदगतो महा- 
मेघोपमस्तुषितसुवनवासादिसन्दशेनेन निर्माणकायतया 
सवसत्लाथक्रियाणां तदधौनत्वात्। अयमपि निर्विंकल्पक- 
तथागताधिपत्यप्रडत्तनिर्माणाद्यपलब्धेविनेयपरि कल्पि त- 
शुद्धलोकिकन्नानध्ष्ठावस्थाप्राप्तो बद्धभूमिसङ्गनहीत इत्यादि 
कमिकभूमिमारभ्य यावदद्भभूमिसङ्गनहैत इत्यतोऽथाधि 
गमानुक्रमेण यथोक्तानुपुव्या, इयानेव प्रभेदो न न्य॒नो 
नाधिको नाप्यन्यथानुपूरव्या प्रतिपादनौय इति प्रति- 
पादितं भवति। रवक्रमेण दाविंशतिभेदमिन्नबोधि 

चत्ताभिगमदारेय यवा बोधिसत्वा महासलवास्िनिा- 
मपोौत्यादिना पूर्ववत्सम्बन्ध इति । 

तथाचोक्तम् । 
भूदेमचन्द्रज्वलनैनिधिरल्नाकराशेवेः । 
वञ्वाचलोषधौमिचैशिन्तामण्यकगोतिभिः ॥ २० ॥ 
न्टपगज्जमहामागेयानप्रखवणोदकैः । 
अआनन्दोक्तिनदौमेधेर्दाविंश्तिविधः स च ॥ २१॥ इति। 

अयमवश्यं प्रथग्ननबोधिसत्वतथागतभरूमिभेदेन देतु- 
फलात्मकः प्रभेदो ज्ञेयः । तथाहि । 

खबालंकारे 

चित्तोत्पादोऽधिमोक्नाऽसौ शुद्धाध्याश्यिकोऽपरः । 
वेपाक्यो भूमिषु मतस्तथावरणवजितः ॥ 
करुणामुल इष्टोऽसौ सदा सत््वहिताश्यः। 

दति .वचनाद्धेतुफललालम्बनात्मक शव॒ चित्तोत्याद 
1 
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उत्पाद्यः कथितः । त्य प्रभेदोऽपि कियमाणस्तथाकतब्यो 
ऽन्यथा हेतुमाचप्रभेदान्र तस्य सवथा प्रभेद इत्यपरि पै 
रव प्रभेदः स्यादिव्येक्रे। अन्ये तु महाराजोपमादय र्वाष्टौ 
चित्तोत्पादा बोधिसच्छ भूमिषु विशेषमागेसङ्गहौता इति 
वरीयन्ति। सर्वप्रकारबोधिचित्तोत्पादप्रभेदप्रतिपादको 
गन्थः पञ्चविंशतिसाहसिकातो ज्ापकत्वनेह प्राचुयभयान्न 
लिख्यते । अच तूदटितन्नमंशिप्तरुचिसत्वानुग्रहेण प्ररत्त- 
त्वादेश्नाया इति कत्वा नोक्तः । यथोक्तसल्लाथप्रभेदो- 
ऽवश्यमेव प्रतिपत्तव्या यतः पच्चविंशतिसाहसिकार्थोप- 
संहारेण प्ररत्तमिद् खचरल्नमिति. प्रागेव प्रतिपादितम् । 

तथाचाहाचायदिङ्गागः। 
इत्मष्टसहसौयमन्धुनार्थेयथोदितैः । 
ग्रन्धसंक्षेप इष्टोऽच त खवा यथोदिताः ॥ 

इति सर्वाकारतथागतन्नानगम्त्वेन गंभौरायां 
प्रन्नापारमितायामात्मनोऽशक्तिवद् प्रह णक्तेयावरणत्वेनायं - 
सुभ्ूतेरप्यशक्तिं सम्भावयनरायशरि पुचोऽध्येषणामाचाव- 
गमादविदिततत्सामथ्योधिष्ठानोऽथेत्यादिना (3.2) 
वितकंयति । रतदिति वश्यमाणं वितक॑जातं तदैव- 
भित्यादिनाह । किशब्दो वितके। आत्मौयेन (1. ५ 1) 
खप्रतिबद्वहत्तिना । तदिषये तु न परकतेन तस्यात्मौये- 
नापि तु खकेन खकूतेन । प्रज्ञा धममंप्रविचयः। प्रतिभानं 
युक्तयुक्ताभिधानम्। तयोषलस्याव्धाहतसामथध्यैस्याधानेना- 
पवेकरणेन। प्रकारान्तरेणाप्याह स्केनेत्य्ाप्यात्मौयेनेति 
द्रव्यम् । प्रज्नाप्रतिभानवलस्य व्यवस्थितखयाधिष्ठानेन 
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विशेषकरणेनोपदेश्यति । उताहो शब्दः पक्षान्तर ्योत- 
कोऽथ बुद्धानुभावेनेति । रुवं मन्यतेऽचिन्त्यत्वाद्पाय- 
विशेषस्य कदाचिदनेनापुवन्नानमधिगतं व्यवस्थितस्योत्कर्षो 
वा छतस्तथागताधिष्टानं वा प्राप्तमन्धथाहइमिवायंसुभूतिर - 
शक्तः न चारणाविहारिणमथत्वेन विशेषसद्धावाद्ाषत 
इत्यपि शक्यते वक्तुम् । ममापि प्रज्नावतामभत्वविशेष- 
सद्धावाद्वाषणप्रापतेः। न चारणासमाधेदेशनायां व्यापार 
इत्यायशरिपुचस्य भावः। इखद्िन्द्रितया न सहसाऽपूर्व- 
ज्ञानादिकं कत शक्यते ऽचिन्त्योपायसद्वावेऽपीति 
पाश्चात्यमेव विकल्पं दरश्यनादइ। अथेत्यादि (7. + 4 
श्रावकाणां समन्वाहृत्य पर चित्तज्ञानं नान्यथेति बुद्खानु- 
भाववचनेनासमन्वाहारक्नानमुक्तम्। इदमनन्तरोक्तमेवं- 

रूपं यथोक्तविकल्पचयस्वभावम्। चेतनां वा निश्चित्य 
प्रकरं वा पयेषको मनोजल्यः सा च चित्तस्योदारिकतेति 
वितकंम् । चेतसा संत्य तद्रूपातुकारिणा च्नात्वा 
वश्यमाणमेतदुक्तवान्। तदेवा यत्किञ्िदिति। (?. ‰ 2) 

खं गेयं व्याकरणं गाथोद्ानावद्ानकम् । 
इतिट्त्तकं निदानं वेपुख्यञ्च सजातकम् ॥ 
उपदे श्द्धतै धमै दादशाङ्गमिदं वचः । 

तच भाषन्ते अ्रुतमयन्नानोत्पाद्ादोधिवौजावरोपणाथ 
यतो अन्धमुदौरयन्ति। देशयन्ति चिन्तामयन्नानोत्पादा- 
त्परिपाचनाथे यतोऽथ प्रकाश्यन्ति। उपदिशन्ति भाव- 

नामयज्नानोत्पाद्ात्परिमोचनाथे यतो यन्धाथेनिश्चथो 

त्पादनतः संप्रकाश्यन्ति। तदेवमुदौरयन्तौत्थादिपद चयं 
म न 



३६ प्रथमपरिवतः। 

भाषन्त इत्यादेयथाकमं व्याख्यानम् । पुर्पकारोऽधिष्ठानं 
तद्धतुकत्वात्स॒ सर्वो भाषणादिरपचारात्पुरुषकार शब्द - 
नोक्तः । ननु आ्रावकैरपि खाधिगमधर्मता साक्षात्कृता । 
तत्कस्ान्न स्वशत्येव सवे भाषणादि कियत इत्याशङ्का 
तत्कस्माङ्वतोरिति खयमेव प्रञ्नः छतः। परः कियमाखे नौर- 
सिकत्वादिदोषोदयादित्येके। तदनन्तरं कथा विच्छेददोष- 
परिदाराथें शरदेन परष्टुमशल्रवतामनुयहाथनेकामौक्त- 
चेतसां वचनेनेर्यापथभेद्ादिक्षेपदोपपरिहाराथे चेत्यपर । 
यो हौत्याययुत्तरम् (. 1. )। तच धर्मभिधेये निरवेभ- 
भागौयाधिगमद्वारेण धर्मदेश्नायां सत्यां शक्षमाण 
दशेनमार्गाधिगमेन तामधिगमधर्मतां साश्षात्कुवन्ति । 
भावनामागाधिगनेन धारयन्ति। सवै तद्थिगतार्थविषयं 
देशनाधमंदवादिधर्मतयाधिगमेनाविरु्म् । तदविर्दध- 
प्रकाशनात् । तस्मात्तथागतधर्मटेश्नाया रवोपचार- 
निरदिष्टपुरुषकारख्रभावाया रुष सदशः खन्दो निष्यन्द- 
स्तदनुरूपं फलं यत्सूचादि ते आ्रआवका उपदिशन्तस्तामा- 
गमधमतामधिगमधर्मतया  न_विरोधयन्ति 0. 414) । 
उपदिशन्त इति चोपलक्षणाद्वाषमाणा देश्यन्त इत्यपि 
गाद्यं तथाप्ररृतत्वात् । अनेनैतदाह नित्यसमाधानोपाय- 
कोशलवैकल्यादधिगता्थविषयमपि धस खाधिगमाविरुखं 
भाषितुमसमर्थाः प्रागेवानधिगताथैविषयमतो बुद्धासुभाव 
रव द्रष्टव्यः । तथा 

कियद्ा शवक्यमुनेतुं सखतकमनुधावता । 
परोक्षापेयतङ्खेतोस्तदास्यानं हि दष्करम् । 
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इति न्धायान्नाप्यभ्यृद्यो दे शयितुं शक्यत इति प्रसङ्गा- 
गतं निवेत्येदानौमुत्पादितप्रथमादिबोधिचित्नो यथाकालं 
बोधिसच्वोऽपि दानादिकुश्लधमभ्यासेन पुण्यसम्भार- 
सुपाजंयन् । 

ध्यानेऽभिन्नाभिनिदहाराज्लोकधातून् स गच्छति । 
पूजाथेमप्रमेयानां बुद्धानां अवणाय च ॥ 
अप्रमेयानुपास्यासौ बुद्धान् कल्पेर प्रमेयः । 
कमण्यतां परामेति चेतसस्तदु पासनात् ॥ 

इति चित्तकर्मण्यताबल्ेन स्थितः समाधौ । 
धमओ्रोतसि बद्धभ्योऽववादं लभते तद् । 
विपुलं शमथक्नानवेपुल्यगमनाय सः ॥ 

इति न्धायादेवंप्रदत्तवोधिसत्चस्य सम्बन्धना्थं भग- 
वदुक्तवचनपूवैकमववादमायंसुभतिर्वोधिसच्् इत्यादिना, 
बोधिसत्त्नो बोधिसत्त्व (7. 4 19) इत्यस्िन्नथे प्रननावलेन 
बोध्यालम्बनाद्ोधिासौ महाकपाश्येन सत्वालम्बनात् 
सत्वश्चेति बोधिसत् इत्यतः । यथाऽशुभालम्बनसमाधिर- 
शुभेति । प्रदेशन्तराभिहितस्यापि गोधिस्स्य यरहणाथं 

वोष्छयाभिधानम् । कतमस्य कल्ितादिरूपस्याधिवचन 
माभिमुस्येन व्यपदेशः परमाथैतोऽपि तु न कस्यचिदित्यथेः। 

तदेवाह ॥ 

नादं भगवंस्तन्धममिति (¢. 4 21) कंल्पितादिरूपम् । 
= पके सेक 

तत्लतोऽववदनौयस्यानुपलम्भात् ॥ 

अववादविषयस्तद्यस्तौत्याह। तमपौत्यादि (^. 5 1) । 
प्रज्ञापारमिता प्रतिपन्यादिदश्प्रकारधर्म॑स्वभावा। तथा- 
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चववादविषयमधिछत्य पच्चविंशतिसादसिकायामुक्तम् । 
“ कथं भगवन् बोधिसच्लेन महासेन प्रक्नापारमिता- 
याच्वरितव्यम्। भगवानाद। इह शरिपुच बोधिसक््वो 
बोधसं तन्नाम च न समनुपश्चतोत्यादि ”। बोधिस्ल- . 
धमं वेति यस धम्य बोधिसत्व इत्यधिवचनम्। तं धमम् । 
अविन्दन् अत्या। अनुपलभमानशिन्तया। असमनुपश्यन् 

भावनया। अथवा -प्रतिनियताथन सह प्रत्यासत्ति- 

निबन्धनाभावान्निराकारेण क्नानेनाविन्दन्। वस्तुभावमन्त- 
रेणापि स्वप्नादौ भावात्साकारेणानुपलभमानः। अत- 
एवोभाभ्यामसमनुपश्यन् कतमस्यां . प्रक्नापारमितायां प्रति- 
पच्यादि (.5.;) दश्प्रकारायां प्रथमं सम्प्रा्तगणपरि 
पालना्थेनापरिदाणिमुपादाय शकणेनाववदिष्यामि । 
ततः पश्चादप्राप्तगुणप्रात्तिमुपादायानुशसिष्यामि । सवथा 
तत्वतो नैव किं तूद्धावनासंदृच्याऽववाद् इत्यर्थादाक्िपतं 
भवति । तथा चाच्रैवानन्तरं वशयति रपोऽववाद 

इत्यादि । स पुनविंषयभेदादश्धा हेयः । तच सथोक्त- 
प्रभेदबोधिचित्तप्रतिपत्तौ संटतिपरमाथैसत्यानतिक्रमेण 
श्रावकाद्यसाधारणतयाऽनुपलम्भयोगेन वतनमिति शिक्षणं 
प्रतिपत््यववादः । दुःखे फलभरूतरूपादिश्रन्यताप्रन्नापार- 

मितयोसतु तथा रूपत्वादे काढ्यमिति। समुदये श्रन्धता- 
हेतुभूतरूपाद्योरव्यतिरिक्षत्वेन रूपादिः समुदयनिरोध- 
मंक्तेशव्यवद्ानधमा इति । निरोधे श्रन्धतायामसुत्पाद्- 
निरोधसंक्तेशव्यवदानदहानिरृद्यादिरदितायानन रूपं यावन्न 
निद्योत्पादो नाविद्यानिरोधो न बुद्धो न बोधिरिति, 
मागे दानादिपारमिताभिरात्मनोऽध्यात्मश्रभ्यतादीनां 
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बदिद्वाश्रन्यतादिभिः पूर्वान्तापरान्तयोश्च परस्यरं न 
युक्ता युक्तत्वेन प्रतिपत्तिरित्युपदेशः सत्याववादः । बुद्ध 
बुहवोध्योरेकलश्षणत्वेन बुद्धकर कथम लक्षणसर्वाकारन्न- 

, तायामनुपलम्भरूपाद्ययोजनेनालग्न्यालम्बकसमतान्नान- 
मिति । धमं चिसवक्नतासङ्कहौतसमस्तवस्तुप्रतिपश्षाकार- 
सद्गन्हेः सवेधर्माणां सङ्गहौतानां निःखभावतेति । सद्ग 
बुद्धरलान्तगेतत्वेनारहदर्ज्येषु फलस्यप्रतिपन्नरकभेदेन सत्तसु 
महापुरुषेषु प्रत्येकवद्धेन सदाष्टसु खदिन्द्रियादिभेदेन 

विंशति संख्यावच्छिननेघार्यावेवर्तिकबोधि स्व शेक्रेनुत्पाद- 
तया प्रडत्निरित्युपदेशे रनयाववादः। आरन्धवौयतया 
यथोक्तार्थानुष्टानं प्रति कायादिसुखल्लिकत्वेन कस्यचिद् 
भिनिवेशः स्यादित्यसक्तो कायादीनामसभावतया देश- 
 नाववादः। चिरतरकालाभ्यासेनापि समौहिताथा- 
निष्यत्तावृच्चसनजातौयस्य परिखेदः स्यादित्यपरि्रान्तौ 
रूपादे्यावत्सम्यक्सम्बोधेरमननतया देशना ववादः । दश- 
दिगवस्थितवृह्खादिभ्यः प्रत्यथें मार्गोपदेशे ्द्यमाणे 
चित्तावलौनता स्यादिति प्रतिपत्सम्परिग्रहे धमाणां 
प्ररत्यजातत्वेन श्िक्षणमववादः। मांसवेपाकिकदिव्यप्रन्ना- 
धर्मवुद्धचक्षषां यथासंसख्यं॑प्रतिनियतवस्तुसवेसच््वचयु्युप- 
पत्तिसर्वधमीविकल्पानां सर्वाय पुद्नलाधिगमसर्वाकारसव- 
धर्मामिसम्बोधविषयाणां तथतयेकत्वेन प्रतिपत्तिरिति 
शि्छणं पच्चचश्षरववादः। छडिदिव्यश्रोचपरचित्तन्नान्- 
पूर्वनिवासानुस्मृत्याभिसंस्कारिकदिव्यचक्षुराश्रवक्षयन्नाना- 
भिन्नानां प्रथिवौकम्यनादिसवलाकधातुस्थखण्सेतर शब्द - 

श्रवशसरगादि परचित्तक्नानखपरपुवानेकजात्यनुसख्मरण- 
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सवेरूपद्श्नलीशङेयावर णप्रहाणकारिचाशामादिशन्त- 
त्वेनावबोध इति देनाऽमिज्नाववाद्ः। चतुःसत्यसङ्गहीत- 
पाडश्छषणस्वभावं द शनमागं धरमान्वयन्नानक्षान्तिन्ना नात्मकं 
सवेधमनिःखभावबोधेन मायाकार इव सवेचानभि- , 
निविष्टमूतिस्तप्रहातव्यवत्तुप्रतिपष्त्वेन योगौ विभाव- 
तौति टेश्ना दशनमार्गाववादः। सं्ञतामंस्तयो- 
रेकरूपत्वेन परस्रमश्क्यन्धतिरेकप्रन्नप्तिवद्यथोक्तद शन- 
मागेसम्मुखौकतवसतवव्यतिरे कालम्बनाद शेनभावनयोर प्रथ 
ग्भाव इति न लाक्षशि्वःं भावनामागेव्यवस्थानमथ च 
म॒ तत्प्रहातव्वस्तुप्रतिपश्षत्वेन विभाव्यते प्रतौत्यसमु- 
त्पादधर्मतयेति देश्नाभावनामार्गाववाद इत्येवन्दश्विधो- 
ऽववादो ग्रन्धसंक्षेपस्याचेष्टत्वात्प्रन्नापारमिताशब्दे नोक्तः। 
तथाहि पच्चर्विंशतिसाहसिकायां प्रत्यववाद्ं स्पष्ट रुव 
ग्रन्थो निर्दिष्टो ऋ्ापकत्वेन च विस्तरभयान 
लिखते । तदेवमववादेन किम्भतो बोधिमच्लोऽववाद नय 

इत्याह । अपितु खल पुनरित्यादि 0.5.) स चेदिति 

निपातो यद्चथं। रवमिति बोधिसत्वप्रन्नापारमिता- 

नुपलम्भन। अववादविषये दश्प्रकारे भाष्यमारे 
चित्तन्नावलौयते न सङ्खोचायते यतो न विषौदति न 
सुद्यति, अतरव ओआद्वत्वेन धर्मभजनादादौ नो न्नस्यत्य- 
स्थानचासेन देश्यमाने न संलीयते नालस्यायते । यतौ 
न. विषाद्मापद्यते न कातरभावं याति। अतणए्वं 
प्राज्नत्वेन तच्ववेदिनां मध्ये न संचस्यति सन्ततिबासेन । 
उपदिश्यमाने नास्य विष्रष्टौमवति न विप्रतिसारौभवति 
मन रव मानसम् । यतो न भग्मप्ष्ठौभवति न शृं चित्तं 
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भग्नं भवति अतरव अआद्वाप्रन्नाभ्यां योगात्पर्यवसाने न 
संचासमापद्यते। सवेथाऽनिश्यचासेन। अथवा भाषणा- 

दिकाले यथाकमं म्न्धा्थेभयावधारणन्नावलौयते न 

संलौयते न विषौदति। कुतो यस्माव््रत्क्षानुमानागम- 

प्रमाैरविरूडस्रविषयाथेपरिच्छेदान्न  विषादमापद्यते, 

नास्य विष्रश्मीभवति मानसं न भग्रप्रष्टौभवति। अत 

रवादिमध्यपर्यवसाने नोचस्यति न _ सन्तस्यति न 

सन्त्रासमापद्यत इति योज्यम् । एष वेति । यो बोधिसक्लः 

संटतिपरमाथविभागकौश्ल्याद्यथोक्ताववादे चित्तावलोन- 

त्वादिरदहितः स रष रवेत्यथैः । रष रवेति लक्षणमनुक्ता 

कथं प्रज्ञापारमिता प्रत्यवश्धष्यत इति चेदुच्यते, यस्यास्य 

भाषणादौ वित्तावलौनत्वादि न करोति सोऽथेः। 

प्रन्नापारमिता प्रतिपच्यादिदश्पकारा कथितेवेत्यथाश्ित्त- 

परामर्षणाददोष इति, उपसंहरन्नाह । स चेदित्यादि, 

(1. 5, 10) स बोधिसत्वो यद्यनन्तरौक्ताववादेन यथोक्तविषये 

स्थितिमान् भवति तदास्य बोधिसच्वस्येषेव प्राधिताधप्राप्नि- 

वार्तव्यतोपदेशोऽववादानुश्णसनौ वेदितव्या। तरेवङ्त्वा 
बोधिचित्ततदाक्िप्तधर्मस्वभावप्रन्नापारमितायां या प्रति- 

पत्तिरनुपलम्भाकारा, तस्या यदालम्बनं चत्वा्यायेसत्यानि । 

य आश्रयस्तौणि शरणानि, यो विशेषगमनदहेतुर सक्तिः 

योऽव्यादत्तिगमनदहेतुरपरिश्रान्तिः। योऽनन्ययानगमन- 

हेतुः प्रतिपत्सम्परिग्रहः । योऽपरप्रत्ययगामित्वदेतुः पञ्च 

चक्ष॑पि । यः सर्वाकारन्नतापरिपूरिदेतुः षडभिक्नाः। यो 

निषाहेतर्दभशनभावनामागौ तत्सवैमववादप्करणे निदिष्ट- 
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मेतावतेव सर्वेश्थैः सम्पन्न इति यथोक्तानुपूर्वोनिदिष्टो 
द्शविधोऽववाद्ः । तथाचोक्तम् । 

प्रतिपत्तौ च सत्येषु बुद्धरलनादिषु विषु । 
असक्तावपरि श्रान्तौ प्रतिपत्सम्यरिग्रदे ॥ २२॥ 
चक्षःषु पञ्चसु ज्ञेयः षड्स्वभिज्ञागुणेषु च । 
दद्ागं भावनास्ये चेत्यववादौ द शत्मकः ॥ २३॥ 

इति । 
किन्तु मङ्करलने खद्धिन्द्रियादिगोधिसच्वानामयं प्रभेदो 

ग्राद्यः, वश्यमारमागंन्नतासङ्गहौ तपोडशक्षणएद् शनमागं- 
माश्ित्य। पञ्चदशसु टश्नमागेचित्तक्षणेषु अडाधर्मानु- 

सारिभेरेन प्रथमफलप्रतिपन्नको दिविधः। ततो यः काम. 
वीतरागः स पोडशगरे दश्नमागंचित्तकछ्षणे ओ्रोतञआ्ापन्नः। ततो 
भावनामागें यावचतुकोशप्रकारप्रहाणःदे वमनुष्यकुल गल - 
त्वेन स रवान्यो दिविधः। ततः कामावचर पञ्चप्रकार तौ श- 
प्रहाणेन दितौयफलप्रतिपन्नको खदु तौष्ेन्दरिय रुवेकः 
अडादष्िप्राप्तः। ततः कामावचरषरप्रकारक्तेणप्रहाण- 
त्सकृदागामौ । ततः स रएवैकजन्मावशेषत्वादवेष्ठेकवौचिको- 
ऽपरः। ततः कामावचरसत्ताष्टक्तेश््रकारप्रहाणात्ततोयफल- 
प्रतिपननकः पूर्ववच्छद्नाष्टिप्राप्तः। ततो यः कामावचरनव- 
मक्तेशप्रकारप्रहाणादनागमौत्युच्यते स पञ्चधा वेदितव्यः । 
तचोपपत्तिसंयोजनप्रदाणदमिनिरत्तिमंयोजनाप्रहाणाद- 
न्तराभवमभिनिवै्तयन्नेवाभिनिरेत्ते चान्तराभवे माग 
सम्मुखौभावेन दुःखान्तप्राप्तावन्तरापरिनिर्वापौ । उभय- 
संयोजनाप्रहाणाद्रूपधातावुपपद्य दुःखान्तप्रात्तावुपप्य 
परिनिवपौ। तथेवोपपन्नोऽभिसंस्कारेण मागेसम्पुसौभाव- 
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लाभादुःखान्तप्रा्तावभिसंस्कारपरिनिर्वापौ । तदिपयया- 
द्नभिसंस्कारपरिनिर्वापौ। ऊध्वश्रोताश्च पञ्चमः स पुनर- 
कनिष्टपरमो भवाग्रपरमञ्च। तचाकनिष्ठपरमः शषुताधश्ुत- 

, सवेस्थानच्युतत्वेनाकनिषटप्रवेशस्िविधः। भावाग्रपरमल्तु 
रूपवोतरागो दृष्टम शमः कायसाक्नौति दिविधः । ततो 
भावाव्रिकाष्टमक्ञेश्प्रकाराणं प्रहाणादरहंत्वफलप्रतिपन्नकः। 
ततः शआरावकपिटकमेवावलग्न्य स्वमागेसंमुखौकरणाद- 
बुद्धोत्पादे प्रत्येकबुद्ध इति विंशतिः। तथाच पञ्चविंशति- 
साहसिकायामयमर्थो विस्तरेणोक्तः। अवैवतिकचक्रहते तु 
बोधिसत्वश्रद्वानुसारिणमारभ्य यावद्रोधिस््प्रत्येकवुद्ध इति 
पुलव्यवस्थानं स्ष्टतराथे भगवतोक्तमिति तचैवावलेा क- 
नोयमचास्माभिविस्तरेण नो पन्यस्तं किं पिष्टं पिष्येति । 
तथाच प्रथमद्वितौयफलस्थं चतुथैफलप्रतिपन्नकञ्च पुङ्लं 
सुगमत्वेना सङ्गन्योक्तम् । 

खदुतौष्णेन्द्रियो अद्वाहषिप्रात्तो कुलङ्कुलौ । 
रकवोच्यन्तरोत्पद्च काराकाराकनिष्ठगाः ॥ ₹४॥ 
ख॒तास््रथो भवस्याग्रपरमो रूपरागहा । 
दष्टधमंशमः कायसाक्षौ खञ्ज ख विंश्तिः॥ २५ ॥ इति, 

लब्धाववादस्मैवमादिकमिंकस्य । 
सम्पशोपुण्यसम्भार स्ततो धौमान्दुढाश्यः। 
अद्धादयैः कुश्लैधमेः परिभावितसन्ततिः॥ 
ज्ानसम्भारसिद्यथें कल्पा सञ्खेयनिग॑मात् । 
स्थिराभिन्नोऽववादेन चर्थीभूमो प्रवतंते ॥ 

इति कत्वाऽधिमुक्तिचर्याभरूमिपरिशेधनाथे अ्तादि- 
प्रकषैप्रा्तमोश्भागौयखद्वादिलश्षणकुशलमूलादृध्वंज्वतुः- 
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सत्यप्रतिवेधानुकुलानि चतुनिरवेधभागौयानि लोकिक- 
भावनामयानि वक्तव्यानि। आवकादुष्मादिभ्यशैषाम- 
नित्यादिलक्षणवकत्वालम्बनविशेषाद्व्मद शेनप्रतिपक्षत्वेना - 
नभिनिवेशद्याकार विशेषाद्यानचयाधिगमहेतुत्वविशेषाद्- 
पायकौशलकल्याणमिचलक्षणसम्परिग्रहविशेषाद्िशेषो 
वक्तव्यः। तथा संक्तेश्वस्त्वधिष्टानः प्रतिपक्षवसत्वधिष्टान- 
श्वेति दिविधो ग्राद्यविकल्पः। द्रव्यसत्पुरूषाधिष्टानः प्रज्नपि- 
सत्पुरुषाधिष्ठानक्ेति दिविधो ग्राहकविकल्य इति 
वश्यमाणमद्धाभिसमयसङ्गहौतद्शेनभावना मागेप्रहा तव्ये- 
्तुभिर्विकल्यैर्यथासद्ं संक्तेशभाञ्ज्धेतानि निर्वेधभागौया- 
नौति वक्तव्यम्। तथा यथोक्तविकल्यसंयोगच्च भजतां सतां 
प्रत्येकमेषां खदुमध्याधिमाचभेदेन विशिष्टता च वक्तव्येति 
पथ्चविधो विशेषः। श्रावकादौनासुष्मादिचलुविधकुश्ल- 
मूलं रूपणादिलक्षणवसचात्मकचतुःसत्यालम्बनमात्मद शन- 
प्रतिपक्षत्वेनानित्यादिभिराकारैः स्वयानाधिगमदेतुभतं 
सम्परिय्रहरदहितं स्वबोधिपरि पन्धभ्रूतश्चतुविधो विकल्पो 
न भवतौति छत्वा तेन संखष्टमप्यसंस्ष्टसुत्पद्यत इति 
व्यवस्थाप्यते । यतस्तथा चोक्तम् । 

आलम्बनत आकाराङ्ेतुत्वात्सम्परिग्रदात् । 
चतुविंकल्पसंयोगं यथासं भजतां सतां ॥ २६ ॥ 
आ्रावकेभ्यः सखद्गभ्यो बोधिसत्वस्य तायिनः । 
खदुमध्यादिमाचाणमूष्मादौनां विशिष्टता ॥ २७। 

इति, 
तच शदुन ऊ््रगतकुशलमूलस्यालम्बनाथेमाह ॥ 

पुनरित्यादि पनरपरमिति (. 5 11) प्रकारान्तरेण प्रक्ता- 
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पारमितोपदेशखचनम् । प्रन्नापारमितायामिति सामान्य- 
श्रुतावप्यनित्यतादिवल्बालम्बनलक्षणायामित्य्थैः । तथाहि 
प्रदे शेन्तरे “भगवतामिहितं खं मिश्वः खचान्तरानुसारेण 

 व्याख्यातव्यमिति” । पञ्चविंश्तिसादखिकायाच्च शदृष्मा- 
लम्बनमधिरत्योक्तम्। “इहायुष्मञ्छारिपुच बोधिसच्वो रूप- 
मनित्यमिति रूपं दुःखमिति रूपं श्रन्यमिति रूपमनात्मे"- 
त्यादि्। रुतावांत्वच विशेषो यदुत संक्षेपनिर्देशः । तच 
पुनः प्रत्येकं सत्यमधिक्षत्य विस्तरनिर्दंश इति न सन्देहः कायः । 

दुक्तमनित्यादिषोडशकारं दुःखादि चतुःसत्याधारं वरू्वा- 
लम्बनमिति । तत्केनाकारेणालम्बनोयमित्याइ । खव- ` 

मित्यादि । रवमिति वश्चमाणक्रमेण तेनापौत्यादि न केवलं 
ज्नेयस्यात्यन्तपरोष्त्वादालम्बनं न मन्येत येनाप्याकारेण- 
भिनिवेशदेनिषेधात्सकेन बोध्यावाहकन्नानरूपेणालग्ब्येत 
तेनापि न मन्येताभिनिवेशं न कुर्यादित्यधैः । धर्मता- 
सुखेनानभिनिवेश्णद्याकारेणेति यावत् । इदमुक्तं भवति 
 आवक्तो रूपणादिलक्षणं वस्त्वालम्बते । तस्यानित्यतादय 
अकारा भवन्त्यात्मद् शेनप्रतिपश्षत्वात् । बोधिसत्वः पुन- 
रनित्यतादिलक्णं वरू्वालम्बते । तस्यानमिनिवेश्णदय 
अकारा भवन्ति धर्मद शनप्रतिपक्षत्वादिति। ननु यद्चमि- 
निवेश्णभा वोऽनभिनिवेश एवं सत्यभावत्वात् प्रतिपक्षो 
न युज्यते । अथ यन्नाभिनिवेश्स्तदा चक्षरादिषपि प्रसंज् 
इति चेत् । उच्यते, यथा विपक्षस्तथाभिनिवेशः । यथा 
प्रतिपक्षस्तथानमिनिवेशः । कथञ्च विपक्षः यथाऽसत्य- 
परिकल्यनासमुत्ितावस्ििनास्तिादौ । कथञ्च प्रतिपष्षः। 
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यथा तथोरभावः। कथच्च तथोरभावः । यदि तौ तच््वतो 
न स्त इति ज्ञातौ भवतः। तथा चानन्तरं वध्यति स 

चेदायुष्मञ्च्छारिपुच तचाचित्ततायामित्यादि (1. ५. 1) नलु 

प्रमाणापपन्नेऽनमिनिवेशद्याकारे कथं प्रेप्षावतो नाभि- - 
निवेश इत्याह । तत्कस्य हेतोरिति (. ;, 19) तत्कस्माङ्तोः। 
अथवा यदेतदभिनिवेशकरणं तत्कस्याथेस्य हेतोः प्रयो- 
जनादित्य्थैः। उत्तराधेमाह। तथारीत्यादि । यस्मारेका- 

नेकस्वभा ववेधुर्याचित्तस्य प्रतिः सख्रभावोऽनुत्पादता प्रभा- 
स्वरा विधमितसर्वासत्संकल्पान्धकाराऽतोऽनभिनिवेशणया- 
काराव्यतिरिक्तं चित्तं तत्चतोऽचित्तम् । रवं मन्धते चित्तस्य 
नैःस्वाभाव्यात्तदव्यतिरिक्तोऽनभिनिबेशयाकारः कथं 
तक््वतोऽभिनिवेश्स्थानौय इति । पयुदासेऽथ प्रसज्ये 
वाचित्तमिति नजः प्रयोगेऽपि सदसन्माचमननानुबन्धेन 
विप्यासाविनिदत्तिं पश्यन्नाह । अस्ति तचत्तं यचित्तम- 

चित्तमिति। यचित्तमनभिनिवेशव्ाकाराव्यतिरिक्तं तच्चित्तं 

तत््वलोऽचित्तमिति यदुच्यते, तक्किमचिन्तमस्तौति 
सम्बन्धनीयम् । न्यायेन वस्तुनोऽसत्वान्न पयुदासे नजः 
प्रयोगोऽपि तु प्रसज्ये। तचापि सदसन्माचगप्रन्नपिरपि। 
नास्तोत्यमिप्रायवान् सुग्रूतिस्तनैव परिद्ारं प्रतिपादयितु- 
कामः प्रतिप्रञ्नक्रियया शरिपुचमाह, किं पुनरिष्यादिनां 
(7. 5, 16) चित्ताभावमाचमचित्तं तदभावो याऽचित्तता । 
तचाचित्ततायां किमस्तिता भावो विद्यते वाऽनुपलय्ि 
लश्षणप्रा्ता। अथोपलभ्यते चोपलस्िलक्षणप्राप्ता । रतं 
नास्तिता वेति योज्यं, पूर्वो वाशब्द उत्तरापेक्षया । 
उत्तरश्च पुवापेश्षयेति क्रेयम् । 
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अजातस्य खभावेन शश्वतोच्छेदता कुलः । 
सभावे हि विकलर्प्ान्ते धर्मभेदविकल्यनाः ॥ 
पचलेखादिविन्यासः केनचिद्योमि शक्यते । 
कतुं नैव तथाऽजाते धभेद विकल्पनाः । 

इत्यभिप्रायवानाहइ नच्येतदित्यनन्तरोक्तमुभयं इदान 
तदचनमेव परिहारे योजयन्नाइ । स चेदित्यादि, 0.6. 1) 
अपि तु शब्दः कषेपेशेवेत्यधेः । पर्यनुयोगश्चोदय, तमेवाह । 
यद्ायुष्मानित्यादिना । रवं मन्यते, - यद्यचित्ततायाम- 

स्तिता वा नास्तिता वा न विद्यते नोपलभ्यते वा तत्कथं 
तवैष पयनुथोगोऽस्ि ` “ तचत्तं यच्चित्तमचित्तमिति ” | 
तचापि चयचित्तमिति चित्ताभावमाचभमेवाभिपेतमतः सदस- 
द्रूपेणस्तित्वसमारोपो नैव घटत इति । चित्तस्य धर्मिणो- 
ऽसस्वे निविषयस्य नजो ऽप्रयोगादचित्ततापि नास्तौत्याह । 
का पुनरेषेत्यादि (. 6, 6) ^ नहि संहृ तिसोपानमन्तरेण 
तच्छप्रासादश्खिरारोहणं विपश्चित” इति योगिसंदृत्या 
प्रतिविधातुमाइ । अविकारेत्यादि, पारम्र्येशेवाऽचित्तता- 
ऽभ्यस्यमाना बुद्धभरूमावविकारपरिनिष्यत्निं प्रति इेतुत्वा- 
दविकारा । अविपयासपरिनिष्यत्तिदेतुत्वाच्चाविकल्पा । 
रुवच्चाधिगमाविरमुक्तमित्याह । अथेत्यादि . 6, 8) साधु 

अपिनामश्ब्दः पूजावाचकः। यस्य समाधेः प्रभावात्परेषां 
सन्ताने स्रपरव्यावाधनार्थेन रण्यन्तौति रणाः केशा न 
जायन्ते सोऽरणासमाधिस्तद्विहारिणां मध्येऽग्रतायां निदिं 
सन्निदिंश्स्याचित्ततामिति विभक्तिविपरिणमेन योज्यम् । 
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तु समाधानकरणद्योगमापन्तव्यम्। लिङ्गस्य लाकाश्रय- 
त्वाद्योगश्ब्दो न पुंसकलिङ्गन्वेनोक्तः। उपायक्ीशल्य- 
समन्वागतेनेति । 

पुरये बुद्धधर्माणां सच्वानां परिपाचने । 
किप्रप्राप्तौ कियासिद्धौ वर््माच्छेदे च कौशलम् ॥ 
उपायो बोधिसत््वानामसमः सर्वभूमिषु । 
यत्कौ शल्यं समाथित्य सर्वार्थान् साधयन्ति ते ॥ 

इति वृचनाद्यथोक्तार्थाशुपरिप्रापकः संडतिपरमार्था- 
भितश्वेतोविशेष रवोपायकोश्लं । तेन॒ समन्वागतेन 
युक्तेन सरवबोधिसत्वधर्मसमुदागमायेति 0. 9 21) सर्वषां 
बोधिसच्वानामेव ध्मः आवक्राद्यसाधारणा मार्गज्ता- 
लशणासतेषां समुदागमाय प्रतिलाभाय योगः समाधिः 
कारणौयः। कचित्तु सवबुद्धर्मसमुदागमायेति पाटः। स 
चायुक्तः । अनन्तरमेव वच्यति । स्वे बोधिसत्वधर्मा 
इत्यादि । ननु आ्रवकयानेऽपि बोधिस्वधम दानादयो 
निर्दिष्टा रवेत्याश्ड्याह । तत्कस्य हेतोरिति । (?. 7. 1) 
इदेव दौत्यादयुत्तरम् । हिशब्दो यस्मादधैः । यतेति येषु 
बोधिसच्वधरमेषु । रवं मन्यते । आवकादिधर्मास्तत्पिटके 
विस्तरेणामिदहिता बोधिसत्वधर्मसतु प्रसङ्गात् । इह पुन- 
बोधिसत्वधर्मा रव विस्तरेण निर्दिं्टाः जावकधर्माः प्रसङ्गा- ` 
दिति। अनुत्तरायां सम्यक्सम्बोधाविति। नास्युत्तर प्रधानं. 
यस्याः सेयमनुत्तरा सम्यगविपरौता सर्वाकाराभिसम्बोधि 
सम्यक्सम्बोधिवुद्भरूमिरिति यावत्। स्वबद्धधमसमुदा- 
गमयेति । ̀ सवेषां बुद्धधमणां सवौ कारक्रतालक्षणाना- 
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मधिगमाय । श्रावकयानेऽपि बुद्धधर्मा निर्दिष्टा इत्या- 
शङ्खा ह । तत्कस्य हेतोरिति । तथैवोत्तराथमादह । इदेव 
होत्यादि 0. 2.7) श्रावकभूमावपौत्यारभ्य यावदन्तेन 
थोगमापन्तव्यमित्यनेनैतदृक्तम् । यानचयाधिगमप्राप्तथे 
खदष्मगतं कुशलं हेतुरिति । अयं च हेतुभावः सर्वेषा - 
भेवोप्मादौनां वेदितव्यः । मध्यस्यालम्बनाथमाह । योऽहं 
भगवन्नित्यादि । बोधिसत्वनामधेयमिति (1. 7.9) । पूव 
यस्याथस्य बोधिसत्व इति नाम तस्यानुपलम्भा नादं भगवंस्तं 
धम समनुपश्चामौ(. 4. 2त्यादिनोक्तः । साम्प्रतम् । 

नाममाचमिदं सवं संज्नामाचे प्रतिष्ठितम् । 
नाभिधानात् एरघग् भ्रूतमभिषेयं प्रकल्प्यते ॥ 

इति छत्वा यदेतदोधिसक्च इति नामखरूपमववद नौयं 
तस्यानुपलम्भों देशित इति शेषः। न वेन्नत्यादि 
व्याख्यातम् । अयवाऽतौतं न वेद्धि वर्तमानं नोपलभे- 
ऽनागतं न समनुपश्याम्यष्यश्रन्यत्वात् सर्वध्मणामिति 
योज्यम्। अववाद्विषयं नाम ॒तर्स्तौत्याह । प्रक्नापार- 
मितामपौति ८.7, 12) । नाममाचामित्यमिप्रायः। बोधि- 
सक्वमितिनामखरूपं । नामधेयस्य प्रङुतत्वात् । कौरत्य- 
मिति। संवेदननिष्ठत्वादिषयस्थितेरतुपलम्भारेतत्कौछत्य- 
च्वेतसो विप्रतिसारिता। तदेवाहं योऽहमित्यादिना। 
आयव्ययमिति । विधिरायो व्ययो निषेधः | 

विधानं प्रतिषेधं च मुक्ता शब्दो ऽस्ति नापरो । 
व्यवहार इति छत्वा॒पद्दयेनैव सर्वसङ्हादेता- ` 

वन्माचकमुक्तम् । रतदुक्तं तत्वेनायव्य्यविनिर्ुक्तत्व- 
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विशं रूपाद्यालम्बनमिति । तत्केनाकारेणालम्बनौय- 
मित्याह । अपि त्वित्यादि। तदपि. नामधेयमालम्बनं 
न स्थितं प्रबन्धरूपेश । 

निषेध्याभावतः स्यष्टं न निषेधोऽस्ि त्वतः । 
न च निविंषयः साधुप्रयोगो विद्यते नजः ॥ 
विकल्पापाश्रयत्वे वा सांटतः स्यान तात्विकः। 

इति न्धायान्नास्ितं न विष्ठितं प्रबन्धविसदश्त्वेन 
तथेव नाविटितम्। संहत्या प्रतिभासमाननामधेयस्य कथं 
प्न्धतदेसहश्यानुपपत्तिरिति। तत्कस्य हेतोरित्याशड्याह । 
अविद्यमानत्वेनेत्यादि । तत्वत इति ओषः । संदत्या न 
दोष इत्यभिप्रायः । उपसदहर न्नाह । रवं तदित्यादि । 
रतदक्तंधमंतामुखेन प्रबन्धतदैसदश्यापगततच्वमाकार 
इति । अधिमाचस्यालम्बनाथेमाह। स चेदित्यादि 
रवं गम्भौ रायामिति नाममाचत्वेन प्रन्नतिमाचसभावाया- 
मन्यतौथ्यः स्वेश्वानिखयभीौरुभिरलब्धगाधायाम् । रतदुक्तं 
परज्ञतिमाचत्वविशि्टं दुःखादिसत्यमालम्बनमिति । तत्के- 
नाकारेणालम्बनोयमित्याह । अधिमुच्यत इत्यादि ¢.8.1) 
सा प्रज्नतिनं केनचिद्धर्मेण कुश्लादिना वाच्येत्यधिमुच्यते, 
अध्यालम्बते । 

आयतो विपुला हृष्ट उपकारपरो मदान् । 
कल्याणश्चैवमाधिक्याद्ाश्यो ऽध्याश्यः सताम् ॥ - 

इत्यध्याश्येनाविरदिती युक्तः स॒ बोधिसत्वः प्रज्ना- 

पारमितयाऽधिमाचोष्मस्रभावया मुखखतः। अन्यचाप्येव- 
प्रकरणबलात् प्रन्नापारमितार्थो वेदितव्यः खितः 
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प्रात्तापरिदहाण्याऽविनिवर्तनौयायामष्टम्यां बोधिसत््वभरूमौ 
तत्कार्यावेवतिकत्वलाभात्। सुस्ितस्तदु पादानयोग्धत्वेनो - 
त्तरोत्तरविशेषाधिगमलाभादप्राप्तापरिदाण्या। रत 

दयमनभिनिवेश्योगेनेत्याह । अस्थानयोगेनेति (0. 8, 3) । 
रुतदुक्तं॑ धम॑तामुखेना कारोऽवाच्यतेति । पञ्चविंशति- 
साहखिकायाच्चाधिमारचोप्मालम्बनाकारमधिङत्योक्तम् । 

“ यापौयं भगवन् धमसाङ्गेतिकौ प्रन्नप्िर्य॑दुत बोधिमक््व " 
इति विस्तरेण यावद्ुदध इति । “सापि न केनचिद्धमेण 
वचनौया कुशलेन वा ऽकुश्लेन वा ” यावद्धावेन वाऽभावेन 
वा। तद्यथापि नाम खप्र इत्यादि । तस्मान सन्देहः कायं 
इत्यालम्बनाकारवन्निविकल्पकन्नानाप्रेः पूरवरूपत्वाद्ष्प्- 
गतमिवोष्मागतं चिविधम्। दशेनमार्गासन्नतरत्वम- 
सत्यन्तराये भवतौति। मोक्षभागीयादस्य विशेषो 
वेदितव्यः। तथाचोक्तम् । 

अआआलम्बनमनित्यादि सत्याधारं तदाकतिः । 
निषेधोऽभिनिवेशदेेतु्या नचयाप्तये ॥ र ॥ 
रूपाद्यायव्ययौ विष्ठाश्थितौ प्रजतष्यवाच्यते ॥ 

इति उप्मानन्तरमिद्ानौं खदुनो मूर्धगतकुशलस्यालम्ब- 
नामाह । पुनरपरमित्यादि (. 8, 9) । प्रन्नापारमितायां 
मुखतो मूधसवभावायाश्चरता भावयतेति व्याख्यातमथवा 
प्रयोगण्ष्ठचित्तेन चरता मौलचित्तेन भावयतेति योज्यम् । 

न रूपे स्थातव्यमित्यादि । तच्च रूपेणालक्षणं रूपम् । 
अलुभवलक्षणा वेदना । निमित्तोद्दणात्मिका संन्ना। 
चिन्तामिसंसारलक्षणः संस्काराः। अ्वबोधनलक्षणं 
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विज्ञानम् । तत् पुनस्िविधं रूपम् । कल्पितं रूपं ग्राद्य- ` 
ग्राहकरूपेण कल्पितत्वात् । विकल्पितं रूपमसद्ूतपरि- 

कल्पेन ज्ञानमेव तथा प्रतिभासत इति विकल्पितत्वात् । 
धर्मतारूपं तत्चतोऽरूपमेव श्रन्धतार्ूपेण परिनिष्यन्न- 
त्वात्। रवं बेदनादयोऽपि वाच्याः । यथौदारि कसंक्तेश- 
भाजनादयथेधातुतो रूपादौनामियानेवमनुक्रमः। तच 
रूपादौ तत्तोऽसत्त्वेन वरपलम्भयोगान् स्थातव्यं चेतसः 
प्रतिष्ठानं न कायमिति यावत् । रुतदुक्तं यस्मात् सखभाव- 
श्रन्यतया रूपादौनां रूपादिखभावेनापगतस्भावता । 
तस्मादस्थानारत्वविशिष्टं रूपाद्यालम्बनमिति । कस्मारेव- 
मालम्बनमिति तत्कस्य इतोरित्याश्ड्याकारं व्यतिरेक- 
मुखेनाह । सचेद्रूपे इत्यादिना । रुवं मन्यते । आआलम्बन- 

ग्रहणप्रकार रवाकारः संविन्निष्ठा च विषयस्थितिरित्या- 
कारानुरूपमेवालम्बनं गद्यम् । अतो यदि रूपेऽनित्या- 
दिभिराकारस्ति्ठति तदा रूपाभिसंस्कारे रूपाभोगविकस्पे 
चरति। रवच्च न चरति प्रज्नापारमितायां मुख्यतो 
खदुमुध॑स्रभावायामेवं वेदनादिघपि योज्यम् । रुतदुक्तं 
धममतासुखेनाकारशरैवं विधो प्राच्यो यदूत परमार्थेन 
रूपादिस्वेध्मश्रन्यतयोः परस्यरमेकं रूपमिति । तच 
श्रन्यतायामनित्यत्वादीनामभावेन रूपादौ न नित्या- 
नित्यादिभिराकारौः स्थानं .विधेयमिति । तथा हि ख्द्- 
मूर्धाकारमधिङत्य॒पच्चविंश्तिसाहखिकायां व्याख्यातम् ।. 
«“ङ्पमेव श्रन्यता श्रुन्यतैव रूपमेवं यावद्या च भगवन्ननित्य- 
तायाः श्रन्यता न सा ऽनित्यते”त्यादि । अभिसं्तारमन्त- 

रेण भावनानुत्पत्तेः कथं पुनरभिसंस्कारे चरन्न चरतोति । 
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तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । न हीत्यादि (0.8, 9) 
रवं मन्यते विकल्योऽभिसंस्कवारः प्रज्ञापारमिता च निर्वि 
कार्पा । तत्कथं विकल्ये तत्वाभिनिवेशेन चरन् प्रन्नापार- 
मितायां चरति । केवलं मायापुरूषेणेव चरितव्यमिति । 
न परिष्ह्लाति नापि योगमापद्यते नापि परिपुरयतं 
इति पद्चयं यथासङ्खं प्रयोगमौलप्रष्ठावस्थासु द्रष्टव्यम् । 
परनञापारमितामिति मुख्यतो श्दुमूर्थस्भावां, न 
नियांस्यतोत्यादि। अपरिगह्तौतमग्रहणार्हमभिमंस्कार 
परि श्ह्लन् स्वौकु्वाणो न निर्यास्यति सर्वाकारन्ततायामिति 
योज्यम्। सवाकारन्नता चाव चिसर्वन्नतासामान्यात 
सवन्नताश्ब्देनोक्ता यथासम्भवमेवमन्धवापि। कथमगरह- 
ण्ह ऽभिमंस्कार इति चेत् । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याच । 
रूपं हौत्यादि। रवं मन्यते । अभिसंस्कारविषयस्रभावा 
रूपादयो न्यायतो ऽसच्वेनापरिण्लीताः प्रननापारमिताया- 
मतस्तदिषयोऽभिसंस्कारो वितथप्रतिभासित्वान ग्राद्य 
दति। तदेव द्श्यन्नाह । यश्च॒ रूपस्यापरिश्रहो न 
तद्रूपमित्यादि (0. 8.14) । विधिप्रतिषेधयोर्भिनविषयत्वा- 
दितिभावः। प्रज्ापारमितायामपि त्वाभिनिवेशो न 
कार्यो विपर्यासम्रसङ्गादित्याह । सापौत्यादि उपमंदहर- 
ननाह । एवं हौत्यादि । दिश्ब्दोऽवधारणे। रवमेवेत्यधैः । 
एवमालम्बनाकारनियातं खदुमूर्धगतं समाधिमाह । 
अयमित्यादिना । “ सर्वधर्मेरूपादिभिरपरिष्होतो यः 
समाधिरन्वथैसंज्नकः स तथोक्तः। विपुले धर्मधातुवैपुल्येन 
पुर्तो यथोक्तालम्बनाकारविशेषाभ्यां चेतसः पुरतो वर्त- 
ना'दित्यायविमुक्तिसेनः। अतरव कचिद्पुर्त इति 
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पाठो न ्राद्यः। अप्रमाणनियतः स्वाकारज्नताप्रति- 

नियमात् । उरुकरुणाप्रन्नायोगेन वाऽप्रमाणसच्वाथे- 
कारणे नियतत्वादप्रमाणनियतः। असाधारणं)ऽगम्यो- 

ऽन्येषां यथोक्तालम्बनादिपच्चविधवेशिश्चात्। मध्यस्या- 
लम्बनाथेमाह । सापि सवेत्नतेति। अपिशब्दाद्नित्य- 

तादिश्रन्यतानां परिग्रहः अपरिण्दौता कुत इत्यादि । 
न दौत्यादि । निमित्तमसाधारणं रूपं तच्वेनान्धोन्यमेक- 

रूपत्वान्नास्यतोऽग्रहणमिति यावत् । रतदुक्तं धमधातु- 
रूपतयाऽनित्यतादिसवाकारन्ताश्रन्यतानां सखसभावेन 
निःस्वभावत्वात् परस्परमेषामेकाग्मयेनानिमित्तत्वविशिषषटं 

 रूपाद्यालम्बनमिति । निमित्तग्रहे को दोष इत्यादह। स 
चेदित्यादि । यदि निमित्ततो यहौतव्या भवेत्तदा सखश्णसने 

निमित्तम्रहेण दौर्धकालं सुक्तिमपश्यनिरविखः सन्नेवेह शणसने 
णिकसंज्ञकः परित्राजकस्तपस्नौ आअद्वामनिमित्तयोगे- 

नाभिसंप्रत्ययं प्रतिलमेत । निमित्तय्रहस्य तुल्यत्वादिति 
भावः। तदेव कथयन्नाह । अच दौत्यादि । अचानिमित्त 

तथागतत्वावाहकत्वेन सवेक्गन्नाने तन्निमित्तमधिमुच्याधि- 
मोक्मनस्कारं कत्वा इखद्धिन्द्रियत्वेन आद्वया मागनु- 

सरणच्छद्वानुसारौ प्रादेशिकेन पुद्नलनेराव्यन्नानेना- 
वतौणैः सोऽवतौर्यो्तरकालं न रूपादि निमित्ततो मनसि- 

करोति । “ नापि तचानिमित्तभावनायामुत्यनेन प्रौति- 

सुखेन तद्वावकं ज्ञानं निमित्ततः समनुपश्यति तच प्रतिः 

सौमनस्यं चैतसिकं, सुखं प्रखब्धिः कायिकौ। स दहि 

लौकिकवौतरागःः प्रथमदितीयध्यानान्यतर सन्निख्रयेण- 
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वतौ ” इति भदन्त विमुक्तिसेनः। केनाकारेणालम्ब- 
नोयमित्याह । नाध्यात्ममित्यादि (0. 9.) । अध्यात्म- 
रूपस्योपात्तभरूतभोतिकध्याध्यात्मिकायतनस्य त्चावकं 
न्ानमध्यात्मश्रन्यतया न समनुपश्यति निमित्तत इति 
शेषः । बहिर्धा रूपस्यानुपात्तमूतभौतिकस्य बाद्यायतनस्य ' 
बहिधाश्रन्यतया । अध्यात्मबदहिरधारूपस्य तदभयस्य 
शरोरस्योभयश्रन्यतया। रूपाद्न्यच तरिं पश्यतौत्याद 
नाप्यन्यचत्यादि । रवं धर्मभावनाभिनिविष्टः कथमसौ 
वक्तव्य इत्याह । अकरत्यादि (1.99) अचास्मिन 
पद्पयाये योगस्थानविशेषेऽधिमुक्तिचर्याभूमौ स्थित 
श्रणिकोऽधिमुक्त इति वक्तव्यो नाधिगत इति। यत 
अ्रणिकोऽच सवंचानिमित्ते सर्व्तन्नाने त्वानधिगभमेन 
अद्ानुसारौत्युच्यते । . तौण्णेन्दरियत्वेन त्वाधिगमे तु 
धमोनुसारौ भवतौत्यभिप्रायः। कथं पुनरदिन्द्रियो 
प्यवमधिमसुक्त इत्याह । धर्मतामित्यादि । पूर्वाविध- 
बलात् प्रज्नापारमिताधमतामविसंवादेन प्रमाशौरत्यैव- 
मनिनित्तत्वेनाधिमुक्त इति। तस्मात्तेन न कशिदर्मा- 
ऽध्यारोपतः परिश्डौतो नापि विद्यमानत्वेनोपलब्धो यं 
धर्ममुपादेयत्वेन खज्ञौयात्, सौकु्यात्। सुष्वेदा हेयत्वेन । 
आस्तां तावदन्यं निर्वाणमपि न स मन्धते । त्तो न 
बष्यते । एतदुक्तं सखभावग्रतिषेधेनाखौकारो रूपादीनां 
धमतासुखेनाकार इति । तच अ्रशिकोदाहरणम् । तस्य 
तौधिकसम्बन्धेन समाधिव्यत्थितस्याधिमोश्षबलेनैव तदथं 
पत्यक्षसा्ित्व्नापनार्थेम्। अधिमाचस्यालम्बनार्थमाह | 
इयमपीत्यादि, 0. 9.18) । इयमिति। वश्यमारा न केवलं 
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पर्वाक्तत्यपिशब्दः। तदेव दश्यन्नाह । यद्रूपमित्यादि । 

यदिति यस्मादर्थे निपातः। रूपादौनां निमित्तासमौ- 
छणादिति भावः। आवकवत्तद्यनुपलम्भेन सर्वनिरोधे 
बोधिसत्वो निर्वायादित्याह। न चेत्यादि। चशब्दो 
ऽवधारणे । (र 

असंलोनेन कायेन वेद्नामधिवासयन् । 
प्र्योतस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतसः ॥ इति । 

निर्वाणस्य महायाने प्रतिषिडत्वात्। सद्धर्मपुण्डरौक- 
खचम्रामाण्येन तावत्कालं सच्वाथे प्रति प्रसब्धिसुपादाय 
नैवान्तरा मध्ये आवकवद् निमित्तत्वसाक्षात्करणेन महा- 
पायकौश्ल्यबलात् परिनिर्वाति । निर्वेधभागीयावस्थायां 
आ्रवकपरिनिवांणस्यासद्धावात् कमेणेति शेषः । अपरि- 
पुर्शेरिति कियन्माचेणष्यन्येषां भावात् सर्वाकारा- 
निष्यननरयावदुदधर्मैरिति योज्यम् । तथागतबलादयो 
वध्यन्ते । तस्मादित्यायुपसंहारः । रतदुक्तं सख्भावाभाव- 
तथैव नौलादिनिमित्तादश्नविशिष्टं त्वतो रूपाद्या- 
लम्बनमिति । केनाकारेणालम्बनौयमित्याइ । पुनर- 
परमित्थादि (2.10, 1) रवमिति । वद्यमाणकरनेण । 
उपपरौकितव्यं भावनाकाले यथावशटताथेप्रत्यवेक्छणात् । 
उपनिध्यातव्यं ्रुतचिन्ताकाले युक्तयागमाभ्यानिरूपणात्। 
कतमैषेति रूपादिसकन्धानां मध्ये कतमा । अथवा किं 

द्रवयं गुणः कम॑ सामान्यं समवायो विशेषो वेत्यथैः। 
कस्य चैषेति किमात्मनो धर्मस्य वा सम्बन्धिनौ । अपि 
तु रूपादौनामनुत्पन्नत्वान्न काचिन्नरापि कस्यचिदित्यथेः। 

8 
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यदेवमभावस्तदौत्याद । किं यो धमं इत्यादि (1. 10. +) । 

निर्विषयस्य नजोऽप्रयोगाद्भावस्तत्वतः प्रक्ापारमिता 

न भवतौति भावः। स चेदित्या्युपसंहारः। प्रन्नापार- 

मितयाऽधिमाचमूर्धस्रभावयाऽधिगमादविरदितो वेदितव्यः 

रतद्क्तं“ सम्यग्धर्मप्रविचयत्वेन प्रन्नया सर्ववस्तुनोऽनु- 

पलम्भरतया निरूपणाद विद्यमानप्रक्नापारमितास्वभा वत्व 

धर्मतामुखेनाकार ” इत्यालम्बनाकार वच्चलकुशलमूलमूध- 

त्वानमू्धगतं चिविधम् । तथाचोक्तम् । 

रूपाद्ावस्थितिस्तेषां तद्धावेनास्वभावता ॥ २९ ॥ 

तथोर्मिंथः सखभावत्वं तदनित्याद्यसंस्थितिः । 

तासां तद्धावश्रन्यत्वं मिथः स्वाभाव्यमेतयोः ॥ ३०॥ 

अनुद्गदो सो धर्माणां तन्निमित्तासमौक्षणम् । 

परोक्षण्ष्च प्रन्नायाः सवस्यानुपलम्भतः॥ २१॥ इति 

मूधानन्तरमिदानौं खदुनः शछरान्तिगतकुश्लस्यालम्ब- 

नाथं प्रशरपूर्वकमाद । किं कारणमित्यादि (1. 10. 10) । 
रूपस्वभावेनेत्यालम्न्यत इति शेषः। रतदृक्तम्। यदा रूपा- 

दिकं विरहितं रूपादि स्भावेनालम्ब्यते तदा किं कारणं 

प्रज्नापारमितया सुखतो श्छदुक्षान्तिखभावयाऽविरदितो 

वेदितव्य इति । प्रतौत्यसमुत्पादधमतेयं यदुतास्मिन् 
सतीदं भवतीत्यमिप्रायेण रूपमेवेत्युत्तरमावेदयननाद । 
अन्यया यदा रूपमेव विरदितं सू पस्वभावेनेति प्रश्न 

रूपमेव विरहितं रूपस्वभावेनेत्युत्तरं न युक्तं॑स्यात् । 
कथं पुनः सखभावेन विरहितं रूपादौत्याश्का 

प्रन्नापारमितायाः खभावविरदहितत्वप्रतिपाद्नेनैवान्येषां 
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स्भावविरहितत्वं प्रतिपांदतमिति । तदथेमाह । प्रन्ना- 

पारमितालकषणेन सामान्यरूपेण विरहिता प्रज्ञापारमिता 
विशेषरूपेणापि लश्णेनेत्यपिशब्दः विपयासविनिदृत्ि- 
फलत्वाहंनायाः लश्यलक्षणं तच्चस्तौत्यादइ । लश्षण- 

। सखभावेनेत्याद (. 10, 20)। लश्छणं सामान्यं लश्यो विशेषः, 

तयोस्तहिं खभावोऽस्तीत्याह । स्रभावलकछषणेनेति । 

लश्यलक्षणनिर्मुक्तं वागुदाद्ारवजिंतम् । 
तच्ं प्राज्नप्तिकौ युक्ता लश्यलश्षणसंस्थितिः ॥ 

इति भावः। रुतदुक्तम्। “श्रन्यतथा तज्लश्यलक्षणएयोरेक- 
त्वेनाख्भावत्वविशिष्टं रूपाद्यालम्बनमि"ति। केनाकारेणा- ` 
लम्बनोयमिति प्रश्नपुवकमाकाराथेमादइ। किं पुनरित्यादि 
(2. 11, 1) । अचास्मिनालम्बने संहत्या यः शिक्िष्यते स 

किनिर्यास्यति सर्वक्नतायां तन्निमित्तरटदु श्ान्तिगतकुशल- 
लाभेनेति भावः। धमंताऽविरुड॒ रवोक्त॒इत्यभ्युपग- 
माथेमाद । रएवमेतदित्यादि। निर्यास्यतौति रूपादौनाम- 

भाव रव सखभावता संदतिपर माथेसुखेनाकार स्तस्य भाव- 

नयेति यावत् । कथं पुनच्दुश्छान्तिगतकुश्ले शि्षमाणः 
 सवशकारज्नतायां गमिष्यलौति। तत्कस्य इतोरित्याश्ड्च 

(8. 11, 5) मध्यस्यालम्बनाथमाह । अजाता इत्यादि । 
उत्तरोत्तरालम्बनविशेषादिभिरथिगमविरेषे नियमेन 

यास्यतौति भावः आद्यो हिशब्दो ऽवधारणे । अजाता 
रवेत्यथः । कुतो, यस्मात् शछणिकानित्यतया जातिधमं- 

निरोधेनानियाता न निर्वाणं गताः सवधम इति प्ररुत्य- 

सखभावत्वेनानुत्पादानिरोधविशिष्टं रूपाद्यालम्बनमिति 
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यावत्। केनाकारेणालम्बनौयमित्याह। रवञ्चरत 

इत्यादि । रवमनन्तरोक्तन न्यायेन चरतो भावयतः सर्व- 
गत्य्थावबोधार्था इति कत्वा । आसन्नौभवतोति शोधाधि 

गमप्राप्तेनिकटवतिनौ स्यात्। सत्वपरिपाचनायेति कुशल . 

 धमनियोजनात् सत्वपरिपाकायेत्यादि । सर्वधर्मसखररूपाव- 

बोधेन कायादौनां सवाकारविशुहिरिति वि शुद्धिहेतुत्वा- 
दिशुद्याकारेण हेतुमुखेनाभ्यसनात्कायपरि शुद्धिभवति 
परिशुद्धं चिविधं कायकमं। चित्तपरि शुद्धिः परिशुद्धं 
चिविधं मनस्कमं । स्थानस्थोत्तप्तपुशेत्वेन निष्यते चिंश- 

` न्महापुरुषलषछणपरि शुद्धिः । सत्वभाजनयोः परि शुद्धता 
बद्वक्षेचपरि शुद्धिः । 

नि्वेधभागौयावस्थायां सर्वथाऽसम्भवात् कियन्माते- 
शेति `भावः। रुवमित्याद्युपसंदहारः । अधिमातस्या- 
लम्बनाथैमाह । स्चेद्रूप इत्यादिना । रवं मन्यते । 

यावदभिनिवेश्योगेन नि्मित्तय्रदाचरति तावन्िभित्तक्तीश्ण 
बोधिसत्वा इति वचनाद् पलम्भमूले संसारक्तेशे पततौति ! 
तच रूपं कायंभरूतम् । रूपनिमित्तं सहकारिकारणम् । 
रूपं निमित्तमुपादानकारणम्। उत्पादो जन्म । निरोधः 
छणिकानित्यतथा । विनाशः प्रबन्धानित्यतया । श्रन्ध- 
सुभयोरभावः। अनुपायकुशला (1. 12. 10) विपयाम- 

प्रहत्तत्वादेदितव्यः। व्यतिरेकमुखेन निरदिश्यान्वयसुखे 
नाह । कथमित्याद । रखवश्वरन्नित्याद्युपसंहारः। सख- 
सामान्यलशणानुपपतत्या सर्वेधर्माणामनिमित्तत्वविशिष्टं 
रूपाद्यालम्बनमिति । णवं चरन् वोधिस्छश्चरति प्रक्ना- 
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 पारमितायामधिमाचक्षान्तिखभावायाम् । केनाकारेणा- 
लम्बनोयमित्याइ । स हि चरन्नित्यादि (९. 13, 3) । 

विधानं प्रतिषेधच्च तावेव सहितौ पुनः| 
प्रतिषेधं तयोरेव सर्वथा नावगच्छति ॥ 

इति भावः । कथं पुनरनवगमे भावनेति । तत्कस्य 

देतोरितौत्याश््याह । सवधम हीत्यादि (7. 13, 8) । 
यस्मात् प्रत्येव रूपादिनिमित्तानामा्रयरहितत्वेना- 
धिमोक्षमनस्कारानधिमोक्तत्चमनस्कारापरिज्नानमिति 
धमतामुखेनाकारेणलम्बनादधिमोशणास्वौकूतत्वादनुप- 
गतास्तत्वमनस्कारेण चाण्दौतत्वादनुपात्ताः। इत्यालम्ब- 
नाकारवदपायाभावेनाधिमाचधर्म॑श्मणात् श्रान्तिगतं 

विविधम् । तथाचोक्तम् । 
रूपारेरसखभावत्वं तदभावस्भावता । 
तद्जातिरनियाणं शुडस्तद निमित्तता ॥ ३२॥ 
तन्निमित्तानधिष्ठानाऽनधिमुक्तिर सन्नता । इति । 

अतरणव “ छान्तिलाभ्यनपायग ” इति वचनाद्ोधिसाः 
छान्तिं नोत्पादयन्तौति यदुक्तमाचाय॑पादैस्तचिन्त्यम् । 
बोधिसच्वानां छान्त्यधिगमवचनात्, कमायत्ततयेत्यमि- 
प्रायात् श्ान्तिलाभौ नापायं गच्छतौत्यपि खं न 
विरुध्यते । अवगश्यञ्वेतदिज्नेयम्। तथाहि भगवद्ादेशेन 
शरिपुचाद्योऽपि सुन्द्रनन्दं श्डोत्वा. नरकचारिकां गता 

इति प्रदेशन्तरे पदखयते। कषान्त्यनन्तरमिदानों खदुनो- 
ऽग्रधर्मगतकुशलस्यालम्बनाथैमाइ । अयमित्यादि। सव- 
धमा नोपादौयन्ते येन समाधिना सवेधमीनुपादानो 
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नाम समाधिस्तच्चतः समाधिसरूपं रूपाद्यालम्बनमय- 

मिति सम्बन्धः। केनाकारेणालम्बनोयमित्याह। अनेनैवे- 

त्यादि (0. 1;. 10) । खप्रणिधिपुण्यज्ञानधर्मधातुबलेनाना- 
भोगात्सवज्ाकधातुषु यथाभव्यतया समाधेव्यापारः प्रवर्तत 
इति कार्यसुखेनाकारेणालम्बनात् िप्रमनुत्तरां सम्य- 
क्सम्बोधिमभिसम्बुध्यते । मध्यस्यालम्बनाथेमाह । बु्वानु- 
भावेनेत्यादि। बुद्धानुभावप्रकमेऽपि पुनस्तद्वचनं प्रतिभान- 

विशेषाभिचोतनाथेमथवा विनेयानां तत्स्रणशददौभावा- 
थेम् । व्यारूतोऽयमिति (1. 1. 12) । धमतैषा सम्यकूप्रति- 

पन्रममाधेर्योगिनो बुदखै्याकरणं क्रियत इति व्याकरण- 
हेतुत्वविशिष्टरूपाद्यालम्बनात्। तथागतैरित्यादि। सर्वा- 

काराविपरौतधर्मरैशिकत्वेन परा्थसम्पदा तथागताः । 
सवासनक्षश्लेयावरणप्रहाणयोगात् स्वाधसम्पदाऽरन्तः । 
सम्थकूसम्पद्वयावाहकमार्गाधिगमात्सम्बद्ाः । अनेनेति 
मध्याग्रधमगतेन । केनाकारेणालम्बनौयमित्याह । स 
तमपौत्यादि । न समनुपश्यति निविकस्पेन चेतसा । न 

च तेनं मन्धते सविकल्पेन तत्वतोऽसच्वात्। अहं समाहित 

इति लब्धसमाधिकः समापल्स्य इत्यादयः प्रयोगमोल्रष्ठ- 
भाविनो विकल्पाः कालचयभाविनो वा। सवेंशेत्यादि 
(1. 13, 16) «दे मू सर्वते व्तुसवताऽकार सवते "ति 
वचनात् । सर्वेणतौतादिवस्तुभेदेन सवे स्कन्धादि विषयं 
विकल्यजातं वस्तु । सर्वथा खदुश्दुनापि प्रकारेण । सवे 
सवासनसवप्रकारम्। न संविद्यते सर्वविकलूप्पनुपपत््या 
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विदितसमाधिखरू पस्य बोधिसन्वस्याऽदं समाहित इत्यादिः 
ज्नानानुत्यत््या धमतामुखेनाकारेणभ्यसनान्न सम्भवति । 
अधिमाचस्यालम्बनाथेमाइ। येनायुष्मन् सुभूते समाधिने- 

. त्यादि। अधिमाचाग्रधमेगतेन। शक्यः स समाधिदश्यितु 

मिति। किं बोधिसच्वादीनां विवेकष्पेणेति भावः 
कचित्कतमेनेति पाटः। तच शक्यः स समाधिदं श्यितुमिति 
तस्यैव प्रञ्नयितुवचनमसङ्गतमिति चिन्त्यम् । नो हौद- 
मि. 14, शत्यादयुत्तरम् । धमतया समाधिवोधिसत््प्रज्ञा- 
पारमिता्थैचयस्य पर स्परभेकं रूपमित्यश्क्य्रथगुपद् शन- 
विशिष्टरूपाद्यालम्बनानैवेत्यथेः । कथं पुनभाव्यमानोऽपि 
द््शयितुमश्क्य इति । तत्कस्य देतोरित्याश्ड्याकारप्रति- 

पाद्नेनोत्तरमाह। तमपौत्यादिना। सवेधमोविद्यमानत्वेन 
समाधेरविकल्पनं परमोपाय इति धमतासुखेनाकारेण- 

लम्बनात्तं समाधिं न जानाति निराकारेण चेतसा प्रत्या- 
सत्तिनिबन्धनाभावात् । न सन्जञानौते साकारेण वस्तु- 
भावमन्तरेण खप्रादौ भावात् । न केवलमाकारमित्यपि- 

ब्दः । इ टन्तया दशेनस्य विकल्पाधौनत्वादितिभावः। 

स्वषनुपलम्भे भाव्यभावकभावनाऽनुपपत्तिरित्यभिप्रायेण 
शरिपुचो न जानातौत्याद्याह । संहत्या न दोष इति मत्वा 
सुभूतिरादइ। न जानातौत्यादि। तमेवामिप्रायम्। तत्कस्य 

देतोरित्याश्डयाह। अविद्यमा नत्वेनेति . 14 8)। तच्च 
इति ओषः! प्रयोगाद्यत्तु मायापुरुषस्येव पुवावेधवशदि- 

त्याद्याक्रुतम्।  धर्मताऽविरुद्धकथनात्साधुकाराथेमाइ । 
साच्वित्यादि । प्रतिभाति ते तव तन्निभीसिन्नानो दयेन । 
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उपदि शसि परेषां तदालम्बनकथनात् । रवच्वाेत्याद्युप- 

संहारः चश्ब्दीऽवधारशे। रवमेवाच निवेधभागौय 

इत्यथैः । कथं पुनरनेन क्रमेण शकितव्यमिति । तत्कस्य 

हेतोरित्याश्ड्छाह । णवं होत्यादि । प्रज्ञापारमितायां 
निर्वेधभागौयस्रभावायाम् । इत्यालम्बनाकार वल्लो किक- 
सवेधर्माग्रत्वादमधर्मास्यं चिविधम् । तथाचोक्तम् ¦ 

समाधिस्तस्य कारिचं व्यारतिमननाक्षयः ॥ ३३ ॥ 

मिथस्तिकष्य स्वाभाव्यं समाधेरविकल्पना । 

इति निर्वेधभागौयं खदुमध्याधिमाचतः॥ ३४ ॥ इति 
रुतदुक्तम् । रवं कछतधम॑प्रविचयः समाहि तचित्तश्च 

सर्वधमनैराक्यं भावयन् करमेण यदा प्रथग्भृतार्थाभि- 
निवेशभावादौपत्स्यष्टज्नानालकेन मनो माचमेव पश्यति 
तदाऽस्योष्प्गतावस्था। स रवाचालाकलब्धो नाम समाधि- 

रुच्यते महायाने। यदा तस्यैव धर्माला कस्य ठद्धाथे नैराक्य- 
भावनायां वीर्यीरम्भेण मध्यस्यष्टो न्नानालाको भवति, तदा 
मूर्धावस्धा। स रव दद्वालाको नाम समाधिः। यद् तु चित्त- 
माचावस्ानेन स्यष्टतरो बाद्याथभिनिवेशभावो चाना 
लको जायते। तदा कछषान्त्यवस्था । याद्याकाराभावानु- 
प्रवेशत्तत्वारथकरेशपरविष्टो नाम समाधिः यदा पुनरथै- 
ग्राहइकविषेपानाभासो न्नानालाको निष्यद्यते, तदा लौकि- 
काग्रधमवस्था। स रखवानन्तर्यो नाम समाधिः। स्वा्ैता 
अवस्था दटढाधिमुक्तितोऽधिमुक्तिचयभूमिरुच्यते । अस्याश्च 
भरूमो वतमानो बोधिसच्वः प्रथग्ननोऽपि सर्वबालविपत्ति- 
समतिक्रान्तोऽसंस्येयसमाधिधारणौविमोक्षाभिन्नादिगुण- 
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न्वितो रत्रमेधे पद्यत इति निर्वेधभागौयानामेवमाल- 
म्बनाकार हेतुत्वविशेषान्निदिश्य चतुर्विकल्य संयो गाथे सर्व- 
वलत्वधिष्ठानं प्रथमं माद्यविकंस्यमाह । रवं शष्माण 
इत्यादिना (®. 14, 15) । किमिति भावः । उद्धावनासंहत्या 
शद्त इत्यभिप्रायेणाह । रवं श््षमाण इत्यादि । 
अविदितभगवद्मिप्रायः शरिपुचः पृच्छति । तत्वेन 
कतमस्मिन् धमे शित इति । तच वस्तुमाचाधिष्ठान- 

विकल्पेन विपयासानुषद्गगत्परमाथलो न क्चिदित्याह .. 
भगवान्न कस्मिंिद्गमे शिक्षत इति । शिक्षमा णोऽपि कथं 

न शिक्षत इति । तत्कस्यं हेतोरित्याश्ड्याह। न हौत्यादि 
(7. 15, 1) सांक्तीशिकधमयोगाद्ालाः, वेयवदानिकधर्म- 
विरदात्पुधम्जनाः । त रुव चैवंविधधर्माधिसुक्तिबा ह खुत्य- 
विगमादश्रुतवन्तः। रवं मन्यते । यथाऽविद्याविकल्प- 
बलादिद्यमानत्वेनोपलम्भादमिनिविष्टास्तथा न संविद्यन्ते 
ऽतः संटत्या शिश्षमाणा स्ततो न शिक्षन्त इति । यदि 
तथा न. संविद्यन्ते, अर्थात्तद्यन्यथा विद्यन्ते। तथा 
च भावग्रहादोष इत्यभिप्रायेणाह । कथन्तत्यादि । 
प्रहत्तिविपयासनिराकंरणाद्यथामिनिविष्टास्तथा न संवि- 
न्त इति। यदि नामैवमुक्तं तथापि तत्वतो न सन्तौत्याह। 
यथेत्यादि । यथा न्यायतो न संविद्यन्ते तथाऽविचारेक- 
रम्यत्वेन संदत्या विद्यन्तेऽविद्यमानतैव विद्यमानतेति, 
यावत् । रवमित्याद्युपसं हारः । एवमविद्यमाना यतस्तेन 
कारणेन नैरुक्तविधानात् संहत्या विपरौतन्नानमन्नानम- 
विद्यत्युच्यत ˆ इत्यनेनाविद्याविकस्योऽभिदितः। रूपादि- 

9 
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स्कन्धविकल्माथमादह । तानित्यादि वस्तुमाचाधिष्ठानेन 
सर्वेऽपि तत्प्रतिबद्धा विकल्याः । सम्बद्धा इति ज्ञापयितुं 
पूवेण सम्बन्धः कथितः। रवमुत्तरचापि ज्ञेयम् । कथ- 
मभिनिविष्टा इत्याह । तैरित्यादि । तत्वेनासंवि्यमानाः 
स्वधमं रूपादि स्कन्धास्तदिकल्यनयाऽग्रूतपरि कल्पाद- 
ध्यारोपिताः, कल्पिताः । नामशूपाभिनिवेशविकल्पाथ- 
माह । ते तान् कल्ययित्वेत्यादि (0. 15, 6) । शश्वतो- 
च्छेद योरन्तयोरमभिनिविष्टास्तानामरूपादौन्धमांस्तदभि- 
निवेशविकल्पाननित्यस्याथेक्रियाविर हात्संरत्याऽनित्या रुवेति 
लौकिकेन भ्रुतादिमयेन न्नानेन न जानन्ति । 

अरन्नानात् कल्पितं पुव पश्चात्तत््वा्थनिणये । 
यदा न लभते भावमेवाभावं तदा कुतः ॥ 

दूति भावनया न पश्यन्ति ज्ाकीत्तरेण तस्मात्तक्ते- 
नासंविद्यमानानामरूपादौन्सवेधमींस्तद भिनिवेशवला- 
त्कल्पयन्ति। अन्तद्वयसक्तिविकल्पाथेमाह । कल्पयित्वा 

द्ावन्तावभिनिविश्न्त इति! तत्सक्तिविकल्पादिति भावः 

संक्श्व्यवद्ानान्ञानविकंस्पाथेमाइ । अभिनिविश्येत्यादि। 
अभिनिवेशदेतुं तन्निमित्तमुपलम्भं निभित्य निमित्तौक्षत्वा 
साकरेशिकवेयवदानिकध्मखरूपान्नानविकल्पबलेनाती- 
तान् यावत्प्रत्यत्पन्नान्धर्मान् कल्पयन्ति | आयेमार्ग॑प्रति 

. छानविकल्पाथमाह । ते कल्पयित्वा नामर्ूपेऽभिनिविष्टा 
इति (2.15, 11) । दशेनादिमार्गाश्थित्यभिनिवेशदिति 
भावः। तत्र नाम वबेद्नादयोऽर्ूपिणः स्कन्धाः, रूपं 
रूपस्कन्धः । उपलम्भविकर्पाथेमाद । तैरसंविद्यमानाः 
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सवधम; कल्पिता इति। तदुपलम्भाभिनिवेशदिति भावः। 
आत्मादिविकल्पाथमाइ। ते तानसंविद्यमानानित्यादि। 

आत्मनि सति परसंज्ञा, खपरविभागात्परिग्रहदेषौ । 
अनयोः सम्प्रतिबद्वाः सवक्तेशाः प्रजायन्ते ॥ 

इत्यात्माद्यभिनिवेशद विपरौतं धर्मपुद्गलनैराव्यलक्षणं 
यथाभूतं मागे दुरशनादिकं पूर्ववन्न जानन्ति, न पश्यन्ति । 
विश्यद्धात्पादादिविकल्पाथेमाह । यथाभूतं मागेमजानन्त 

इति । न नियौन्ति न निगच्छन्ति । चैधातुकात्संसारात् । 
यतो न बुध्यन्त इत्यादिना । विशुद्धुत्पादाद्यभिनिवेशद्भूत- 
कोटिमग्रार्थेन तच््वम्। वेन कारणेन बाला इति व्यपदेशं 
सङ्ां गच्छन्ति प्रतिलभन्ते । प्रतिपशवशू्वधिष्ठानं दितौयं 
ग्राद्यविकल्पमाद। ते सत्यं धमे न खदधतौत्यादिना। अ्रवि- 
परौतार्थेन सत्यं धमं प्रतिपक्षलक्षणं तद्भिनिवेशविकर्प- 
योगेन विपरौतप्रतिपच्या सखरूपाननुभवान अदधति 
नाधिमुञ्चेयुः । व्यतिरेकमुखेन विपरोतप्रतिपत्तिमेवाइ । 
न खलु पुनरित्यादिना (®. 15, 16) । कञ्चिद्धमे वेयवदानिवं 

ग्राद्यविकल्येनेति शेषः। स चैवं विषयभेद्ान्रवप्रकारो 
भवति । तद्यथा राश्यथविकल्पः। आआयद्ाराथेविकल्यः । 

गोवार्थविकल्यः। उत्पादा्थविकल्यः। श्रन्यताथेविकल्पः । 

पारमितार्थविकल्पः। द् श्नमागंविकल्पः। भावनामागं- 

विकल्पः । अशश्मागंविकल्य इति । तथाचोक्तम् 
देविध्यं ग्राद्यकल्यस्य वस्तुतत््रतिपश्तः । 
मोदहराश्यादिभेदेन प्रत्येकं नवधा तु सः॥ ३५॥ इति 

तच स्वैवस्तुक रव प्रथमो ग्राद्यविकल्पो व्यवदान- 
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वस्तुक रव दितौय इत्ययमनयो्या द्यविकल्पयोविंशेषः । 
रवच्च छत्वोच्यते। यः प्रथमो ग्राद्यविकल्यो द्वितीयोऽपि स 
इति पूवपादकः। यस्तावत््रथमो दितौयोऽपि सः। तद्यथा 
सवंवस्तुकः प्रथमो याद्यविकल्पः स्याद्धितीय रव न प्रथम- 
स्तद्यथा व्यवदानमाचाधिष्ठानो दितौयो माद्यविकल्प 
इत्येके । प्रथमः संक्तेशवसत्वधिष्ठानो दितौयो व्यवद्ान- 
वल्वधिष्टानोऽन्योन्यव्यवच्छेदरूपत्वादनयोभद इत्यपरः । 
पु्लद्रव्याधिष्ठानं प्रथमं याद्यविकल्पमाह । एवमित्या- 
(1. 15, 1 7)दिना । रवमनन्तरोक्तकरमेण याद्यविकल्य- 
दयमकृत्वा शिक्षते किम्प्रथमविकंल्पनेनेति भावः। विकल्पा - 
वरणस्य तुल्यत्वादिति । भगवानाह न शिक्षत इति। 
तत््वेनेति रेषः। संहत्या त्वादिक्मिकस्येवंशिक्षाऽन्यथानुप- 
पत्तेरित्यादह । रवं शिक्माण इत्यादि । सर्व॑न्नतायां शिक्षत 
इत्यादिपदचयं यथाक्रमं प्रयोगाद्यवस्थासु वेदितव्यम् । 
सचैवं विषयभेदान्नवप्रकारो भवति। तदययथा। सखतन्तात्म- 
विकल्पः। रकात्मविकल्पः। कार णात्मविकल्यः। द्रष्रा्या- 
त्मविकल्पः। संक्तीणधारात्मविकलर्यः। वेराग्याधारा- 
तममविकल्पः । दणनमागौधारात्मविकल्पः। भावनामार्गा- 
धारात्मविकल्पः। कताथौधारात्मविकल्प इति । प्राज्न 
निकपुरुषाधिष्टानं दितौयं माहकविकल्यम्। तस्मिन विकल्पे 
चोद्यपरिहारदारेणादह । यो भगवन्नित्या(. 1५, ?दिना । 
प्राज्ञत्तिकं र्वे पुरुषो ग्राहक इत्यभिनिवेशे वितथप्रस्याति 
रूपत्वान्मायाखभावः पुरूषो मायापुरुषः प्राक्नप्िक रवेति। 
तस्यापि शिक्षा प्रात्र न चैवमचेतनत्वादपरिन्ञानेऽपि 
शिष्षायां स्वेषां शिक्षाप्रातेसुक्तिरयनसिद्ध्यभिप्रायेण 
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य इत्यादि वदतस्तस्य कयं निरदेष्टव्यमुत्तरं भवेदित्ययः। 
वितथप्रल्यातिरूपं समानं शूपादौनामतो गत्यन्तरा- 
भावान्मायापुरुषेणेव शिकितव्यम्। न चायनेसिद्खा सुक्ति- 
 रित्यभिप्रायवानादइ । तेन हौत्यादि। यस्मा्छमेवं प्च्छसि 
तस्माच्लामेवाच प्रभरे प्रतिप्रश्यामि प्रतिप्रञ्चं करिष्यामि) 

ज 

भगवतः सकाशदग्रोषौत्। अुतवान्। कथमेवं ग्ुतवानि- 
त्याह । भगवानित्यादि। विसजंयन्नाह । नहौत्यादि। नैव 
तदन्यत्वं भगवन् यस्मान्नान्या सा माया। नान्यत्तद्रूपादि । 

रूपाद्येव माया माथैव रूपादि। रुकानेकस्वभाववेधुयात्त- 
त्वतोऽनयोनिःस्वभावत्वे वितथप्रख्यातिरूपं समानमिति 
भावः। मायारूपाद्योरेकत्वप्रतिपादने सति मायापुरुषेणेव 

शिक्षितव्यमिति प्रतिपाद्नायाह । तत्कि मन्यस इत्यादि । 
५ अचेषा पच्चदखपादानस्कन्धेषु मायोपमेषु बोधिसत्व इति 
संज्ञा निमित्तोङ्गहणम्। वस्तुसमेतमहमिति न्नानं समज्ना। 
न्नेयक्नानयोग्राद्यग्राहकप्रका राभिनिवेशविन्नापनं प्रन्नप्तिः । 
विविधपरोपात्तानुपात्तवस्तुसम्बन्धव्यवहरणं व्थवहार ” 
इत्थायंविमुक्तिसेनः। “ गोचावसथायां बोधिसत्व इति संशा 
संज्ञेव केवला । चित्तोत्पादावश्थायां जानातौति ज्ञं समं 
ज्नं चित्तं प्रटत्तिनि्मित्तं यस्या बोधिसच् इति संज्ञायाः सेयं 
समन्ना स्व॑सत्तसमन्नाननिमित्ता। सत्तमु प्रयोगभूमिषु- 
सर्वधमंगप्रत्पिमाचताप्रतिवेधात् प्रन्नत्तिः। अष्टम्यादौ निमि- 
त्ानाभोगमागेलाभाद्यवहारमावैणमिलाप्याद्यवहार ” 
इति भदन्तविमुक्तिसेनः । रूपादिव्यतिरिक्बोधिसत्वा- 
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नुपपत्याऽभ्युपगमाथमादइ । रवमेतदित्यादि (1. 16.19) । 
सम्भूमे दिरभिधानम् । तेन हौत्याययुपसंहारः। यस्मादेवं 
तेन कारणेन गत्यन्तराभावाद्यथा कर्ममायाजनितः 
संसारस्तथा लाकोत्तरा अपि धर्मा ज्ञानमायाजनिता 
इत्यनभिनिवेशयोगान्मायापरुरुषेणेवानुत्तरायां सम्य- 
क्सम्बोधो शिश्ितव्यमित्युपपन्नम् । न चायनसिद्धा भुक्ति- 
यतो ज्ञातमेव तच्च मोक्षावाहकं नाविक्नातमिति भावः, 
मायापुरुषत्वे संक्ेश्व्यवद्ानव्यवस्था कथमिति । तत्कस्य 
हेतोरि(). 17, ।त्याश्ड्याह । स॒ रव हीत्यादि । पञ्चो- 
पादानकन्धाः। साश्वा रूपादयोऽनाश्रवपच्चस्कन्धपरि- 
ग्रहाय पञ्चखछन्धाश्चत्यध्याहायम् । यथाद् शनमेव संक्तेश- 
व्यवद्ानव्यवस्था मायापुरुषत्वेऽपौति भावः। कथम्पन- 
मायोपमत्वमिति । तत्कस्य हेतो रित्याश्डाद । तथा 
त्यादि । उक्तोऽप्यथेः प्रकारान्तरेणश्ड्यमानो न पुनरुक्तम् । 
इति पुनरुकतादोपो नोद्धावनौयः। सवकैवं . रेयम् । 
उक्तं भगवतेति । अच पश्चोपादानस्कन्धेषु बोधिसक् 
इति संज्ञादिवचनादनन्तरमेव मायोपमं रू पादिकसुक्तं 
भगवता । षडन्दरियं चक्षरादि सविन्नानविषयमिति 
शेषः। यतोऽनन्तरं व्यति ते पश्चस्कन्धा इति । यदिन्नानं 
तत् षडिन्द्रियम् । ज्ञानस्यैव तदाकारेख प्रतिभासनात् 
-षडिन्दिय्च पूवेवद्भाद्यमिति। प्राज्प्तिकपुरूपाधिष्ठान- 
्राहकविकल्पः प्रतिपादितः। स चैवं विषयभेद्ान्वप्रकारो 
भवति । तद्यथा स्कन्धप्रन्पिविकल्पः। अयतनप्र्ति- 
विकल्पः । धातुप्रन्प्िविकंल्ः। प्रतौत्यसमुत्धादप्रज्नपि- 



अभिसमयालङ्ारालो कः । > 

विकल्यः। व्यवद्ानप्रन्नप्िविकल्पः। द्रनमा॑प्रज्तपि- 
विकल्यः। भावनामागेप्रत्रप्िविकल्पः। विशेषमागे- 

प्रज्त्तिविकल्यः। अशेम ग॑प्रन्नप्निविकल्प इति ! तथा- 
चोक्तम् । 

द्रव्यप्रन्नष्यधिष्टानो दिविधो भराहको मतः 
सखतन््ात्मादिरूपेण स्कन्धाद्याश्रयतस्तथा ॥ ३६ ॥ इति 

चतुविकल्पसंयोगं निर्दिश्येदानौसुपायकोशलकल्याण- 
मिचरस्वभावं संपरियहमावेदयन्नाह । मा भगवनित्यादि । 

नवयानसम्प्रसिता इति । प्रत्ययं महायाने प्रहत्ताः। इम- 

मिति, गाम्भौर्यौदार्यालम्बनादिविभेषेण विशिष्टम्। उच्च- 

सिषुरित्यादि .17.7)। तच्रास्थानचास उन्नास उन्मागेवत्। 
सन्तत्या चासः सन्ल्लासः । उत्पन्नभयघ्याप्रतिविनोद नात् । 
सन््ासनिश्चयगमनं सन्त्रासापत्तिः। पापमिचदस्तगता 
इति। संडतिपरमा्थविभागमङ्षत्वा निरवधिकालाभ्यस्तो- 
पलम्भानिराकरणेन सहसैवानुत्पादादिदेशको नरकादि- 
फलसद्धमंप्रतिक्षेपपापस्य हेतुत्वात्यापमिचं तस्य हस्तगता 
ग्रहणयोग्यतां गता इत्यथः । व्यतिरेकमुखेन कथितोऽर्थो- 
ऽन्वयमुखेन कथ्यमानः सुहृढो भवतीत्याह । कल्याणमिच- 

हस्तगता इति । चित्तानवलोनत्वानुन्नासादिनोपाय- 

कौशल्येन यथाशयं शितौशेष्टरान्नौमरणनिवेदनन्धायेन 
 मात्सर्थादिधर्मवियुक्तः समस्तवस्तुनैराल्यादिदे शकः सुगति- 

फलादिप्रापकत्वेन कल्याणमिचं तस्य हस्तगता इति 

ूरवैवत्। कानौत्यादिना कल्याणमिचस्वरूपः प्रञ्नः । 
उत्तरमा₹। य रनमित्यादि। ये पुद्गला देवदत्तादिकमेनं 



७र् पथमपरिबतः। 

पहल द्ानादिपारमितासु संहतिपरमा्थसलत्यानतिक्रमेण 
हितप्राघ्या पूववद् ववद्न्त्यनुशसति। ये चास्मै देवदत्तादि- 
कायाहितपरिहारेण मार कंर्माण्युपदि श्न्ति। कथमित्याह । 
रुवमित्यादि । रवं मारदोषा मारस्यान्तराया बुद्ध- 
वेषेणोपसङ्गम्य कि ते ऽनुत्तरया बोध्येत्यनागताधैविवे- 
चनता। इमे मारदोषास्तथेव किं ते प्रज्ञापारमितायां 
लिखनाद्नुष्टानेनेति वतमानाथैविवेचनता । तदिच्छि- 
न्दनावसेन यथाक्रमं स्वौकूतत्यागकर्मीथैमादह । रवं 
मारकमाणमित्यादि (॥. 17. 17) बुद्धा च यत्काय तदाह । 
तानि त्वयेत्यादिना। इमानौत्यादयुपमंहारः। मदा- 
सनाहसन्नद्वस्येति । सननादप्रतिपत््या वश्यमाणया युक्तस्य 
महायानसंप्रखितस्येतिप्रस्ानप्रतिपत्त्या तथैवान्वितस्य 
महायानसमारूदस्येति । तथैव महायानमुत्कलितस्य । 
तथाद्यादौ तया प्रसितः पश्चाद्ारूढ इष्यते। तथाचोक्तम् । 

चित्तानवलौनत्वादि नैःसखाभाव्यादिदेशएकः । 
तदिपक्षपरित्यागः सवथा सम्परिग्रहः ॥ ३७ ॥ इति 

“^ खच खचान्तरानुसारेण व्यास्यातव्य^मिति भगव- 
दचनादेव पञ्चविंशतिसादखिकानुसारेण पुर्वाचार्यवसु- 
बन्धुप्र्टतिव्धाख्याक्रममाभित्याभिसमयालङ्कारकारिकानु - 
रोधेन च भावाध्याहारादिपदं छत्वा तथा सामान्यशबद् 
स्यापि प्रकरणादिबलेन विशेषे वतनाददिवक्षापरतन्नत्वेन 
यथोक्ताथे प्रवचनाविरुद्धे शन्दानां वर्तनात्तप्रतिषेधे 
वचनाभावेन च कारणेन ग्रन्धानुगतमेव व्याख्यातमिदम् । 
अतः कथमग्रन्यानुगममेवं व्याख्यानमिति न "मन्तव्यम् । 
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अन्यथा यद्ययं न्यायो नास्रौयते तदा प्रचनव्याखयैव न 
स्यात्। शब्दानां सामयिकत्वेनानेकाधैटन्तो प्रतिनियताथै- 
परिग्रहे सन्देहात् किन्दार्यासङ्गग्रभ्डतलौनामेवेदं व्याख्यानं 
लिख्यत इति प्रमाशौकतव्यम् । तथाहि अुयते । विदित- 
समस्तप्रवचनार्थो लब्धाधिगमोऽप्यायौसङ्गः पुनरुक्त- 
बाहृल्येनापुनरुकप्रदेगेऽपि प्रत्येकपदव्यवच्छेदादश्नेन 
गाम्भो्याच्च प्रन्नापारमिताथमुनेतुमश्को दौमनस्यमनु- 
परात्तस्ततस्तसुददिश्य मेचयेण भगवता प्रज्नापारमिताखचं 
व्यास्यातमभिसमयालङ्कारकारि काश्णस्तच्च छतम्। तच्छुत्वा 
पुनरायासङ्कनाचायेवसुबन्धुप्रतिभिश्च व्याख्यातमित्यलं 
प्रसङ्गन । निर्वेधभागौयानन्तरं प्रतिपत्तिमतो यथोक्त 

वेधभागोयमन्यदपि दशनमार्गादिकमिति प्रतिपत्ते- 

राधारं धमधातुखभावकमवेदयन्नाहइ । यद्नगवानेव- 
मित्यादि (. 17, 21) रतदुक्तम् । यद्धगवानेवमादइ बोधि- 
सत्वस्य महासत्वस्ये्थादि । यच्च खवान्तरेषु महासत्वो 

इत्युच्यते । तच पुर्वेके वाक्ये तेषु च खचान्तरेषु 
धर्मधातुखभावत्वे बुद्धधर्माणां कः प्रतिष्ठाधेः पदार्थो 
बोधिसत्व इति । उत्तरं वक्तुमाह । अपदा (. 18, 5) 
इत्यादि । बोधिसच्ची बुद्धधमीणां पदार्थो बोधिसत्त- 
पदार्थो यः स तत्वतो ऽपदार्थो ऽप्रतिष्ठार्थोऽगोचमिति 

यावत् । 
अधिगममनन्तरेण सुक्तयनुपपत्तेरथिगच्छन् बुद्धधमान् 

कथमपद्ार्थो बोधिसत्त्व इति। तत्कस्य डतोरित्याश्ड्याइ । 
सर्वैधमणं हौत्यादि। यस्मात् सर्वधर्माणां वसतुतन्निमित्ता- 

10 
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` भिनिवेश्णभावेनाऽसक्ततायां सत्यामन्धथाधिगमानुपपत्त्या 
बुद्धधमाधिगमाय मायापुरुप इति शिक्षते । तस्मात् कंथं 
तत्वतः प्रतिष्टाथे इति भावः। संरत्या पुनः प्रतिपत्ति- 
धमस्यावस्थान्तरभेदेन धमधातुखभाव रव बुदधर्माधारो 
बोधिसत्वस््रथोदशविधो गोचमिति निदिश्यते । त्वादौ 
तावचतुविंधसौकिकनिवेधभागौयानासुत्पादाधारः । ततो 
लाकोत्तरदशनभावनामागेयोः ततस्तदत्पत्तिवलेन चोर- 
निष्कासनकपाटपिधानवत् समकालं समस्तप्रतिपक्ना- 
त्पादविपक्षनिरोधयोस्ततस्तदनुपलब्या तथोर्विंपशप्रति- 
पश्योनिरोधोत्पाद युक्तविकल्यापगमस्य । ततः पुवप्रणि- 
धानदानाद्युपायकौशल्यबलेन संसारनिर्वाणाप्रतिष्ठान- 
लक्षणथौः प्रज्ञा करुणयोस्ततस्तदृत्यत्या ्रावकाद्यसाधारण- 
धर्मस्य । ततो यथाश्यमवतारणाद्यमिसन्धिदारेण यानचयं 

 प्रतिष्टापनसक्षणपरार्थानुक्रमस्य। ततो यावदासंसारं 
निनिमित्तानाभोगपरका्य्ञानस्य चाधारः। ततश्ैवम- 
धिगमानुक्रमादियमानुपूर्वं । अनया च सर्वाधिगमधम- 
सङ्कहादियानेव निर्देशे न न्यूनो नाप्यधिकः। तथा 
संखत्याधारभावस्याक्िप्तत्वादयं सर्वोऽर्थोऽच प्रन्नापारमिता- 
यामाकिप्त रवेत्यवगन्तव्यम् । पञ्चविंतिसादसिका याञ्च 
प्रत्यथेमाधारमधिकत्य निर्दिष्टो मन्धो नेह ज्ञापकत्वेन 
प्राचुर्यभयाल्िख्यते । तथाचोक्तम् । 
~ पषोडाऽधिगमधरमस्य प्रतिपष्प्रहाणयोः । 

तयोः प्युपयोगस्य प्रज्ञायाः छपया सह ॥ ३८॥ 
शिष्यासाधारणत्वस्य पराथानुक्रमस्य च । 
ज्नानस्यायल्टत्तेख प्रतिष्टा गोचसुच्यते ॥ ३९ ॥ इति 



अभिसमयालङ्गरालोकः। ऽध 

यदि धमधातोरेवार्थधर्माधिगमाय हेतुत्वात्तदात्मको 
बोधिसत्वः प्रकतिस्थमनुत्तरबुद्धध्माणां गोचं धमता संन्नकम्। 
तदा घर्मधातोः सामान्यवर्तित्वादिदं प्रूतिस्थं गोच- 
मनादिकालायातं धम॑ताग्रतिलब्धमिदं समुदानौतं पूरव- 

कुश्लमूलाभ्यासप्रतिलब्धमिद् नियतं आवकप्रत्येकबुद्ध- 
तथागतगोचं महद्धिरपि प्रत्ययैरहार्यत्वादिदमनियतं 
ख्रावकादिगोचं प्रत्यये दहयेत्वादिति गोचभेदो न युज्यते । 
यथा आवकयानाद्यधिगमक्रमेणालम्बेत तथायेधर्माधि- 
गमाय धर्मधातोतुभावेन व्यवस्थापनाङ्गोचत्वेन व्यपदेश 
इति समाधिरथवा -यथेकग्हट्रव्याभिनिदेत्तैकतेजःपरि- 
पक्राधारघटादेराघेय्षौद्रश्कैरादिभाजनत्वेन भेदस्तद- 
द्यानचयसङ्गनहौताधिगन्तव्याधेयधमनानात्वेनाधारनानात्वं 
निर्दिष्टमिति न दोषः। तथाचोक्तम् । 

धमधातोरसम्पेदाद्गोचभेदो न युज्यते । 
अधेयधमभेदात्त् तद्धेदः परिगौयते॥४०॥ इति 

निरुक्तं तु गृणोत्तारणार्थेन धमधातुर्गोचं तस्माच्च ते 
गुणा रोहन्ति प्रभवन्तौत्यथेः। रवच्च छत्वोच्यते। असंस्त- 
प्रभाविताः स्वीर्यपु्नला इति। ननु चाद्ावेव गोचं वक्तव्यं 
तत्पुवेकत्वाचित्तोत्पादस्य मोशनिवेधभागोयानाच्चेति कथ- 

मेवमुक्तम्। सत्यमर्थोतुपुरवयेषा । इयं तु प्रतिपादनानुपूवों 
यत्काय प्रतिपाद्य पश्चात्कारणं निदिश्यत इत्यदोषः ! 

` आधारानन्तरं यथोक्तप्रतिपत्याधारस्य बोधिसत्त्वस्य 

किमालम्बनमित्यालम्बनाथमाह । यस्मात्सवेधर्माण- 

मेवावलम्बनखानौयानामतुबोधाथेन सम्यगुभयसत्यान- 
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तिक्रमावसम्बनेन याऽसक्तता तस्यां सत्यामालम्बनविश्- 
्िगमननानुत्तरां सम्यक्सम्बोधिमभिसम्बुध्यते नान्यया- 
ऽतो बोध्यलम्बनप्रयोजनेन सर्वप्रकारस्ा्थेसम्पादनाद् 
बोधिसत्व इत्युच्यते । तच्ादौ तावत् सामान्येन सर्वेधर्मान् 
कुशलाकुश्लाव्यारूतान् यथाक्रमं आ्रमणयताप्राणाति- 
पाताव्धाक्तकायकमाद्य इति धा विभिद्योपादेय- 
परित्यागोपेक्षास्धानौयत्वेन विभावयति । ततः पुन- 
लोकिकमागंसङ्गहौ ताः पञ्चोपादानस्कन्धादयो लौकिकाः । 
सम्यगायमारगेण सङ्गनहौताञ्नतुरध्यानादयो लाकोत्तरा इति 
चिन्तयति । तचात्मग्रह्ा प्रतिपश्षत्वेन लौकिकाः पञ्चो- 
पादानस्कन्धादयः साश्वाः, लाकोत्तरारू्वात्मद शनप्रति- 
पक्षत्वेन स्मृत्युपस्थानादयोऽनाख्रवा इति इहेयोपादेयतया 
निरूपयति। ततो ऽनाश्रवानादाय देतुप्रत्ययाधौन- 
कामादिधातुसङ्गद्यैता बोधिपश्षादयः संख्छताः संरत्या । 
कारणानपेक्षधातुचयाप्यापन्रतथतादयो ऽसंस्ताः पर - 
माथेत इति द्विधा ध्यायति । ततो ऽसंख्तप्रभाविताः 
सर्वायंजनसन्ता नप्रभवचतुध्थानादयः साधारणम । 
सम्यक्सम्बदवसन्तानोद्यधमिंद शएबलाद्योऽसाधारण धर्मौ 

इति दिधा भावयतीत्येवमधिगमानुक्रमेण सवधर्मा मायो- 
पमतया यथावदियन्त रवालभ््यन्त इत्यालम्बनमेकाद् श- 

विधं ज्नेयम्। यथोक्तालम्बनक्रमप्रतिपादनग्रन्धपञ्चविंशति- 
सादखिकायां स्पष्ट रवेति न विप्रतिपत्तिः काया । 
तथाचोक्तम् । 

आलम्बनं सवधम पुनः कुश्लादयः । 
लोकिकाधिगमास्याश्च ये च लकोत्तरा मताः॥ ४१। 
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साश्रवानाश्रवा घमः संस्तासंखताश्च ये| 
श्ष्यिसाधारणा धमा ये चासाधारण मुनेः॥४२॥ इति 
ये तु धमधातुमेव सद्ा विशुद्वमदयं न्ञानमालम्बनं 

मन्यन्ते तेः सदा विशुडत्वाद त्तरोत्तरविशुद्धिविशेषगमनं 
कथमिति वक्तव्यम् । 

^ अब्धातुकनकाकाशशुद्धिवच्छद्धिरिष्यत ” । 

इति चेत् । रवन्तहि शङ्खं ताखिकं ज्ञानमिति प्रति- 
पक्षाभिनिवेशदथा्टिततो विपक्ाभिनिवे्टः। अतो विपक्ष- 
प्रतिपश्षविकल्पप्रहाणभावाव््रादेशिकश्डिप्रसङ्गः। ननु च 

त्वत्पक्षे सर्वाकारन्नतायांः सुभूतेऽभाव आलम्बनमित्या- 
लम्बननिष्ठा कथमिति चेत् । अदोषः । “यतो न्यायानु- 
यायौ भावो नास्तौत्यभावस्तथा संदतिरुच्यते । तस्याश्च 
प्रच्छादिततक्वरूपायाः कमेण मायोपमत्वप्रतौतिरेव 
शुद्धिः । शवञ्च कत्वा प्रूतिप्रधानं गोचम् । विक्तति- 
प्रधानमालम्बनसुभयं तूभयचाप्रतिषिद्धमित्थाधारालम्बन- 
योलंशणभेदः । बह वक्तव्यं चालम्बनव्थवस्थानमित्यलं 
प्रसङ्गेन ” त्यायविसुक्तिसेनः। आलम्बनानन्तरमेवालम्बन- 

प्रतिपत्तेर्बोधिसक्स्य कः ससुदेशः। इति समुदेशथेमाह । 
यत्पनरित्यादि . 18, 10) । केन कारणेन केन प्रयोजनेन 

बोधिसक््तः सन्महासत्ल इत्यच्यते । उन्तरममिधातुमाह 
नि ६ 

महत इत्यादि । महतः स्वराशेरित्यपरिमितस्य सत्व 

समृदस्य सामान्येनाभिधानम्। रकोऽप्यनादिसंसार- 
प्ररृत्तिमदत््वेन महान् भवेदिति राशिगहइणम् । सत्च- 

निकायस्येसि प्रतिपन्नकफलस्थनिकायादिभेदरेन विजा 
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तौयव्याटच्या सत््वसामान्धात् सच््वसभागसङ्गहौतसय 
विशेषेणाभिधानम् । अग्रतां कारयिष्यतौति (0. 15. 19) | 
मवेमत््वाग्रताचित्तमहच्ं तदुदशेन प्रृत्तत्वाद्धिगम्य 
पश्चात्तत्प्रापुकामानां सत्वानामग्रतां धर्मदेशनादिना 
निष्यादयिष्यति। तेना्थेनेति। तेन कारणेन बोधि- 
सत्वो महत्सत्त्वं चित्तमस्येति महासत् इति । चित्त- 
महत्त्वे सति प्रहाणं महदिति । प्रहारमदृच्छप्रतिपादनाय 
गुवायत्ततयाऽनुक्ञामागेशं प्रत्याह शणरिपुचो ममापौत्यादि । 
सोऽर्थो मम भगवन् प्रतिभासते । येनार्थेन बोधिसत्वः 
सन्महासत्व इत्युच्यते इति वाक्यैः । न केवलं भगवत 
इत्यपि शब्दः। अनुक्नातार्थमाह । प्रतिभावत्वित्यादि 
0. 19, 1) । यस्यास्य कथनायेदानम साम्प्रतमवसरं 
कालं मन्यसे । सोऽथैः प्रतिभातु सम्यगभिसुखौभवतु । 
लब्धानुज्ञो महत्या इत्याद्याह । तचादङ्ाराधारार्येनात्मा । 
आदहितोऽहङ्ार रतसिन्निति कत्वा । सौद नात्मकत्वात् 
सत्वो जोवितेन्द्रियवशेनानिकायसभागापरिसमाततर्व्तत 
इति जौवः। पुनः पुनगंतिषु लौयत इति पुद्गलः 
आविभवतीति भवः। तिरोभवतौीति विभवः। नास्तौ- 
दानौमभत्पुवेमिलयुच्छेदः। अस्ति यत्छभावेन न तन्नास्तीति 
शश्वतः । आआत्मात्मोयाकारेण पश्चस्कन्धद् नं सखकायः। 
रुवमाद्यानां दष्टौनामिति। यथोक्तदध्िपरमुखानां भिथ्या- 
शौखब्रतपरामर्णदिदष्टौनामात्मादिषर्मसन्तौरणाकाराभि- 
निवेशखभावानां प्रहाणाय सवासनपरित्यागाय, घर ` 
देश्यिष्यति। प्रचाणाधिगममहन्वं प्राष्येतिः भावः| 



अभिसमयालङ्गरालोकः । € 

अन्यया परोक्षापेयतच्वस्य “ तदाख्यानं हि दुष्करम्” । 
इतिशब्दस्तस्मादथं रागाद्यगरेषदोषप्रहाणे विशिष्टोऽधिगम 
इत्यधिगममहन्वं तथेवाह। बोधिसत्त्वो महासत्व (7. 19, 5) 
इति भगवन्ुच्यते। यद पौत्यादिना न केवलमन्धदित्यपि- 

चित्तमिति यावत्। सर्वत्नताप्रबणं चित्तं सर्वन्नताचित्त- 
माधिमोक्िकमधिसुक्तिचर्याश्रूमिसङ्गदहौ तम् । निविकल्पक- 
लाकोत्तरन्नानप्रतिवेधाद नाश्वं चित्तं शुदाध्याशयिकं सप्तसु 
प्रयोगभूमिषु निनिमित्तानाभोगवाहित्वेनासमं चित्तं 
वेपाकिकमष्टम्यादौ । असमर्व्ैः समं तुल्यं चित्तमसम- 
समं चित्तं सवावरणवजिंतं वबुद्वभूमिगतम् । अथवानु- 
त्पादरूपबोधिखभावोभरूतं चित्तं बोधिचित्तम् । तदेव च 
योगिसंदत्या आदशदिज्नानसम्बन्धेन कथञ्विद्यादच्या 
स्वन्नताचित्तमित्यादि चतुर्धा व्यपदिश्यते । सर्वमप्येतद- 
साधारणमगम्यं सवेश्रावकंम्रत्येकबुद्धानाम् । तचाप्येवंविषे 
चित्ते महाथेत्वात् पश्चपाताहऽसक्तोऽनमिनिविष्टोऽपर्या- 
पन्नोऽसित इत्यनेनाधिगममहच्वमावेदितम्। सुतरा- 
मन्यकवेत्यपिशब्दः। अनभिनिविश्चास्थित्वा च भावना- 
नुपपत्तेः कथं दयमेतदिति तत्कस्य हदेतोरि0. 19, 19). 

+ त १ 

चित्तं पूर्वोक्तसवंचित्तोपलक्षणपरं सक्तिप्रतिपक्षभूतमना-, 
श्रवं खितिपक्षभूतमपयौपन्नं तस्मान्मायापुरूषस्येव ` 
भावनेति भावः। तद्यदपौत्यादिनिगमनमनाश्रवत्वेऽपि 
वस्तुसद्वावषएदनभिनिवेशदिरयुक्त इत्याह । केन कारणे- 
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नेत्यादि । उत्तराथेमादह । अचित्तत्वादिति (1. 19. 17) 

तत्वेनानुत्यन्नत्वात्। शारि पुच आहेव्यारभ्य (1. 19. 2) 
यावदग्रतायां निर्दिष्टो निदिंश्सौति (+. 2, ») व्याख्यातम् । 

अथान्तर प्रसङ्गनागतत्वात् पुनरुक्तिदोषो न भवति । 

तथा चाहाचायदिङ्गागः ! 
आवत्यते स रवार्थः पुनरर्थान्तराितः । इति 

“ तदेवमजितं जयोदे साधर्म्येण चिविधः प्रतिपच्युदेणो 
बोधिसत्त्वस्य निर्दिष्टो वेदितव्यः । आलम्बनाद् देशस्य को 
विशेषः । तादात्विकमालम्बनं समौपवतिं । आसुचिक- 
विप्रर्टसदेशः। शरसन्धानलघ्यवेधसाधर्म्ये शे "त्यार्य- 
विमुक्तिसेनः। तथाचोक्तम् । 

सवेसच्वायता चित्तप्रहाणाधिगमचये । 
चिभिमंहत््रदे शो विन्नेयोऽयं स्वयम्भुवाम् ॥ ४३ ॥ 

| दूति 

उदेशनन्तरमिदानीं तननिष्यत्तये प्रतिपत्तिर्वक्तव्या। सा 
च विसवन्नताविषये सामान्येन शुक्तधमाधिष्ठाना। सर्वा- 
काराभिसम्बोधादौ चतुर्विधेऽभिसमये प्रत्यभिसमयं षट्- 
पारमिताधिष्ठाना च करिया प्रतिपत्तिः । न धर्मकायाभि- 
समये फलत्वेन तच कियाऽसम्पवात्। तच ““ सनाहह- 
प्रखानप्रतिपत्तौ यथासंस्थं पारम्ययेण साश्षात्मयोग- 
स्वभावे सम्भाराधिमुक्तिचर्याभूमिसङ्गदहौते । सम्भारप्रति- 
पत्तिदयामारभ्य धारणौपर्यन्तेन साक्षाव्रयोगमार्गस्व- , 
भावाधिमाचाग्रधमसङ्गहौता । प्रथमप्रसुदिताभरमिखभावा 
सम्भारप्रतिपत्तिद्शंनमार्गात्मिका। दितीयादिभूमिसरूपा 
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भावनामागेस्वभावा प्रतिपक्षात्मिका च सम्भारप्रतिपत्ति- 
रुभयमागगोचरा। निर्याणप्रतिपत्तिभावनामार्गाधिष्ठाने" 

त्यार्यासङ्गः। रवं प्रयोगदशनभावनामामसखभावानां 

प्रतिपत्तिलशणानां सन्नाहप्रस्थानसम्भारनिर्याणानां मध्ये 
वौयेरू पतया सन्नाप्रतिपत्तिं प्रथमां दशयितुमाइ । अथ 

खलत्वायुष्मानित्यादि . 20. 9)। पुर्ण मैचायशौपुच इति 
पुशेस्यैव मैचायणौपुच इति संज्ञान्तरमथवा मैचायण्या 
खमातुः पुचो मैचायणौपुचः। यदिदमिति। अनन्तरमिदं 

यदस्तु । महासनाहसनङ्ग इति सन्नरादप्रतिपत्या युक्तः। 

सा चेयमर्थाश्ित्ता सन्नाहप्रतिपत्निः। यदत दानपार- 
मितायां चरतो बोधिस्चस्य धमंदानादिद्ानात् द्ान- 

पारमितासननाहः । तस्यैव आ्आवकादिमनस्कारपरिवजंना- 
च्छीलपारमितासननाहः। तस्यैव सर्वाकारन्नता धर्माणां 
छषमणशरोचनव्यपपरौक्षणस्वजनाप्रियवादित्वसहनात् श्षा- 
न्तिपारमितासनाहः । तस्येवोत्तरोत्तर कुश्लमलाभिदृद्यथे 

छन्दादिजननादौयंपारमितासनादः । तस्येव यानान्तरा- 
व्यवकौशेचित्तेकाग्रतया तलकुशलमुलानुत्तरसम्थक्सम्बोधि- 
परिणामालम्बनाद्यानपारमितासन्नादहः। तस्यैव माया- 
कारसंङ्गोपस्थानेन देयद्ायकप्रतिग्राहकानुपलम्भात् प्रन्ना- 
पारमितासनाह इत्येवमिदं प्रथमं सन्नाहप्रतिपत्तदान- 

पारमिताषद्धम् | 

, रवं तस्यैव शौलपारमितायां चरतो दितौयं, श्षान्ति- . 

पारमितायां ठतीयं, वौर्यपारमितायां चतुथे, ध्यान- 

पारमितायां " पञ्चमं, तस्येव प्रज्नापारमितायां चरतः 
11 
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षष्टमिति । रवमेते षट् घडा भवन्ति । सन्नाहानां षट् 
साधरम्यादानादिसाधम्याच षट् सन्नादप्रतिपत्तयोऽभि- 
भौथन्ते। पच्च विंशतिसादसिकाथाच्च सनाहप्रतिपत्ति- 
प्रतिपादने दानाद्यः षट् षट्धाः स्यष्टमुपलभ्यन्त रवेति न 

विप्रतिपत्तिः का्थ। तचादौ भोगनैरपेश्याच्छौल- 
समादानं करोति । शौलानुरक्षौ शमो भवति । खेद- 
सदिष्णरारव्धवौयंः। कोश्यविगमाद्यानं निष्पादयति । 
सम्पन्नथ्यानो लाकोत्तरां प्रज्ञां प्रतिलभत इत्येवं दाना-~ 
दौनामधिगमानुसारेण निदे शोऽतिप्रतीत इत्ययमेव क्रमः। 

तथाचोक्तम् । | 
दानादौ षड्विधे तेषां प्रत्येकं सङ्गहेण या । 
सन्नाहप्रतिपत्तिः सा षड्भिः षट्कैर्यथोदिता ॥ ४४॥ 

इति 
छतसन्नादस्येवं प्रस्ानमिति प्रस्यानप्रतिपत्तिं दितीयां 

कथयन्नाह । महायानमंप्रसितो मद्ायानसमारूढशेति । 

यानशब्दस्य कर्मकरणसाधनत्वादादौ प्रस्ानप्रतिपत््या 
महायाने इहेतुफलात्मके धमे सम्प्रस्थितः। पश्चादुत्तरो- 
त्रविशेषाधिगमान् महायानसमारूढ इति पददयम् । 
सा चेयमर्थाधिप्ता प्रस्थानप्रतिपत्तिः। यदुतादौ चित्त- 
श्िरौोकरणात्छाकारलिङ्गनिमित्तै्यानारू्यममापत्ति- 
व्यवस्थानं प्रखानं भवति । ततः श्थिरौभ्रतचित्तस्य पुण्य- 

 ्ानाभ्यास इति। देयद्ायकंप्रतिग्राहकादिनिमण्डल- 
'विशुद्या षटृपारमिताप्रस्थानम् । ततः सम्भृतपुण्य. 
ज्ञानस्य तच्वाधिमोक्ष इति दशनमावनाऽशेश्विशेष- 
मागेखभावा्यमागंभ्रस्थानम् । ततो धर्मताप्रवणशस्य यथा- 
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शयं पराथ इति मैश्यादिचतुरप्रमाण्प्रस्थानम् । ततः 
पराथप्रहत्तस्योपलम्भो बन्धनमित्यनुपलम्भयोगप्रस्यानम् 
ततो निःखभावयोगवतः कथं प्रहत्तिरिति कर्मकतक्रिया- 
नुपलम्मन मायापुरुषस्येव सवच विमण्डलविशुद्धि- 
प्रस्थानम् । तत रवं परिशुद्वचारिणः खसाध्ये यल इति 
सवेसच्वाग्रताचित्तमहन्वादिविविधोदेश्प्रस्यानम् । ततः 
छतोदेशप्रयन्नस्य परचित्तपरिन्नानादौ वौयमिति दिव्य- 
चक्षरादिषडभिन्नाप्रसथानम् । ततः प्राप्ताभिक्गस्य बुड्त्वो- 
त्साह इति सवौकारन्रता प्रस्ानं भवति रखवमधिगमा- . 

नुकमेण नवधैव सम्यग््यवस्ितिलकणसमस्तमहायान- 
धर्माक्रमणस्वभावा प्रष्थानप्रतिपत्तिः। पञ्चविंश्तिसाद- 

सिकायाच्व यथोक्तप्रतिपत्तिप्रतिपादको ग्रन्थो म्रन्ध- 

प्राचया नेह ज्नापकत्वेन लिख्यते । 

तथाचोक्तम् । 

ष्यानारूप्येषु दानादौ मागेमैद्यादिकेषु च। 
गतोपलम्भयोगे च चिमश्डलवि शुडधिषु ॥ ४५ ॥ 

उदशे षडस्वभिन्नासु सवाकारन्नतानये । 
प्रस्ानप्रतिपन्ज्ेया महायानाधिरोहिणौ ॥ ४६ ॥ 

इति 

तस्मादिति। सन्रादप्रस्यानप्रतिपत्तिभ्यां युक्तत्वात् । 

सद्धामिति ८. 20, 12) व्यपदेशम् । रतदुक्तम् । ““ यस्मात् - 

सन्नादप्रस्थानप्रतिपत्तिभ्यां युक्तः तस्मान्महासत््वव्यपदे ” 

इति । कतप्रस्थानस्यैवं सम्भार इति सम्भार प्रतिपत्ति- 

स्तृतौया सप्तदशप्रकारा वक्तव्या । 
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तथाचोक्तम् । 

दयादानादिकं षट्रं शमथः सविद शनः । 
युगनद्वश्च यो मागे उपाये यच कौशलम् ॥ ४७॥ 
ज्नानं पुण्यञ्च मागे धारणौ भूमयो दश । 
प्रतिपशूख विज्ञेयः सम्भार प्रतिपत्रमः ॥ ४८८ ॥ इति 

अतस्तां प्रतिपादयितुं प्रश्रयननाह। सन्नद्च इत्यादि । 

कियतेति कियत्सह्यावच्छिनेनार्थान्तरेण धमेण युक्त 
इत्यध्यादायम् । यतः सनाहप्रतिपन्या करुणादिसम्भारेण 
च युक्तो महासनादसन्नद् इति। पञ्चविंश्तिसाहसिकायां 
भगवता व्याख्यातम् । | 

ततच्रायाशिप्तसनादप्रतिपत्या युक्तो मदहासनाहसन्नञ 
इत्यानन्तरमावेदितमधुना करूणादिसम्भारेखेत्यदोषो- 
ऽध्याहारपदस्याथं विसजयनाह । इ हेत्यादि (1. %0. 10) । 
इहेति वाक्योपन्यासे । रुवं भवतौति। रवश्चित्तमुत्पद्यते। 
तदेवा । अप्रमेया इत्यादिना । प्र्यक्षादिप्रमाणेन 
प्रमातुमश्क्यत्वाद्प्रमेयाः। यथाशयं यानचयनिर्वाश- 
प्रापणात्परिनिवापयितव्याः। असङ्ख्या इत्येकत्वादिसद्या- 
रहिताः । रुतदुक्तं ^ पया विहौनस्यानुपायवतः परेषां 
कचिदप्रतिष्टापनेन निवेपणासम्भवादिदम्थदाशित्तं 
भवति। करुणया पौद्यमानस्य दानादिभिः षड्भिः पार- 

` मिताभिरुपायभ्ूताभिरनुख्द्य दानपारमितया तदात्व- 
सुखोपसंहारेण शौलपारमितायाऽयतिसुखोपसं हारेण 
सदिष्णोरुत्साहिन रकायचित्तस्येकान्तिकफलप्रा्तिमुपा- 
दाय शान्तिवोयेध्यानपारमिताभिरेकान्तिकसुखोपसंद्ारेण 
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प्रज्ञापारमितयाऽत्यन्तिकमुखोपसंहारेण चात्मनः षट्पार- 
मिताखवस्थानवत्तच  समादापननिवेशनप्रतिष्ठापनै- 
विक्षेपात््रतिष्ठापयितव्या म्ये” ति । रवच्च सप्तसम्भारा 
निर्दिष्टा भवन्ति । यदत करुणासम्भारो दानसम्भारः 
शलसम्भारः शान्तिसम्भारो वौ्थसम्भारो ध्यानसम्भारः 
प्रज्नासम्भार इति । तचापि समाधिलाभात् कतंकर्मोप- 
लम्परो नास्तौत्याह । न च ते सन्तौत्थादि । रवं तद्॑नुप- 

लम्भ इत्याह । स तानित्यादि। स करुणादिसम्भारेण 

युक्तो बोधिसत्वो प्रमेयां सावतो ऽसङ्खेयां सान् स्वान् 
परिनिर्वापयति संहृत्या । -यद्येवमुपलम्भस्तहिं प्राप्त इत्याह । 
न चेत्यादि । परमाथतो ऽनुपलम्भादिति भावः। कथं 
पुनरेकस्योपलम्भानुपलम्भाविति। तत्कस्य इदतोरित्या- 
शङ्धाह । धमतैषेत्यादि। यथा मायाधमंता यथादश्नं 
सत्या, न्यायेनासंघटनादसत्था। अतस्तं तकविस्यन्दा- 
सन्दूषितां सावलोकिकौमाभासमाचगमनतां दृष्टान्तत्वेन - 
पादाय श्हौत्वा तथाधर्माणं रूपादौनामेषा धमता । 
मिन्रविषयव्यादृच्यपेक्ा प्रकल्पितत्वेनो पलम्भानुपलम्भ- 
खभावाऽविरुद्वा स्याह्वेत्। रकविषयव्यादत््यपेक्षाभयधमं- 
कल्पनायां दोष इति भावः। एतच्च दयमन्योन्य- 

विपयीसनिराकारणयामिहितं न तत्वतो यथोक्तं प्रागि- 
त्यनेन एमथसम्भारो निर्दिष्टः । प्रात्तशमथस्य विद्शेनेति 
विदशनासम्भारमाद। यथापौत्यादिना 0.1, 1)। दघ्ा 
निपुनः। मायाकारान्तेवासौ तच्छिष्यः । मुख्यतो माया- 
निर्मणस्थानत्वाचतुमद्ापथग्रहणम्। जनकायं सत्त्व- 
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समूहम् । अभिनिमिमौते निमणं करोति । अन्त्धान- 
मित्यपमंहारम्। तदनन्तराक्तमथेजातम् । तत् किं मन्यसे 
किं बुध्यस इति सामान्येन प्रश्रं छत्वा । अथैवं मन्यस 
इत्याह । अपि न्वित्यादि । अपिशब्दः सम्भावनायामेव- 
मित्ये लुशब्दः। तच तस्मिन् जनकायमध्ये। केनचिन्माया- 
कारादिना कं्िदेवदत्तादिरहत आयुषो दुर्बलप्रयोगात् । 
खतः सवथोच्छेदात् । नाशितः कायस्यापचयप्रयोगात् | 
अन्तर्हितो ऽदश्यत्वापाद नादिति मन्यसे। तत्तो धर्मिसो 
ऽसत्वादेतत् सवं न सम्भवति । यथाद्र्शनं तु भवत्येवेति 
भावः। विदिताभिप्रायत्वनाह। नो रौदमिति। तत्वत इति 
शेषः । प्रसाधितदष्टान्ताथमभिमताथें योजयन्नाद । रव- 
मित्यादि (1.21. 7)। विस्तरेण निरदिंश्चैवमुपसंहर नाह । 
स चेदित्यादि। इममित्यनन्तरम्। रवमिति मंहति- 
परमाथेसत्यानतिक्रमेण। यदुक्तं कियतेति तस्य परिहारा- 
दियतेति वचः । र्तदुक्तमियता करूणादिसम्भारेणापि 
योगान्महासननाहसनइव्यपरेश इति । विदश्नया श्रन्यता- 
लम्बनेन श्रावकादिबोधौ पातादतोऽनन्तरं युगनद्ख- 
सम्भारमाह । यथाहमित्याद्ना (1. 21. 13) । भगवतो 
भाषितस्येति। धमतैषा सुभूते धर्माणामित्यादि। 
वतशब्दोऽवधारणे। रवं मन्यते येन प्रकारेण माया- 

- धमेस्य व्थापित्वेन भगवतो भाषितस्य धर्मैषेत्यादेरथै- 
माजानामि। तेन प्रकारेण मायाधर्मतानभिनिरत्त- 
रसन्रादसनद्ध रवायं बोधिसक्व इति । अविपरीतत्वेना- 
भ्युपगमाद्ाइ। रवभेतदित्यादि। ननु विदभ- 
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नया सर्वाकारन्नता गगनगच्ञादिसमाधिमिश्च साथे- 

प्रतिसन्नज्ञोऽपि कथमसन्नद्च इति । तत्कस्य हेतो- 
रिव्याश्ड्याह । अकता हौ(. 21, 17त्यादि । न्यायेन 

कारकदेतोरभावादकता । विनाश्डेतोर सत्वेनाविक्षता । 
उभयसहकारिप्रत्ययानुपपत्तेरनभिसंखता । अभ्रूतप्राद्- 
भावं तद्िशेषगमनं फलप्राप्तिसंसुखौ करणं चाधिकृत्य 
यथाक्रमं वा चौणि पद्ानि। युक्तयुपेतत्वेनाभ्युपगमादाद । 
रवमेतदित्यादि। ननु बन्धमोक्षसद्धावे कथमेवमेतदङ्गता- 

दिकमिति। तत्कस्य हेतोरिति । (7. 21, 21) कस्यचि- 

चोद्यमाश्ड्धादइ । तथादत्यादि । अन्यथाऽभ्युपगम्य 
विचारायोगादसङ्गतमेतच्स्यात् । रखवमन्धचापि वक्तव्यम् । 

अध्यारोपिताकारप्रहृत्तवैधातुकचित्तचै्तकल्पनया बन्धा- 
भावादबद्ं रूपम्। यथोक्तकल्पनाविकल्पनाविवेकेन मोक्ा- 
भावाच्चामुक्तम्। तत्वतो रूपादौ नामसत््वात्। धर्मस्य तदहि 
बन्धमोक्षौ भवत इत्याह । रूपतथतापौत्यादि (. 22, 2) । 

धम्यभावे धमंतानुपपत्ते रूपादिश्रन्यता न बद्धा न सुक्ता। 
यथादशनं तु रूपादितत्तथतयोर्बन्धमोक्षौ भवत इति भावः। 
सुभूत्यमिप्रायानवगमाच्ोद्यदारेणइ । रूपमित्यादि । 

पृच्छतोऽयममिप्रायः। रूपादितत्तथताऽबद्धा ऽमुक्तति 

वदसि । नैवं वक्तव्यं सामान्येन प्रत्यक्षादिबाधोपनिपाता- 

दिति। अथ विशेषेण स तहिं वक्तव्य इत्याह । अथ कत- 

मत्तदि0. 22, श्यादि । विचारविमरदासदष्णुत्वेन बुद् 
बोधिसच्लादिरेव मायापुरुष इत्यभिप्रायवान् सामान्येनाह। 

यदायुष्यन् पुणं मायापुरुषस्यत्यादि (९. 2, 16) । कथमेवं 
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प्र्यक्षत्वादिबाधोपनिपातो न भवतीति । तत्कस्य हेतो 
रित्याश्ड्याह । असद्ततादि0. 23. त्यादि । न्यायेन 

कल्पितस्य रूपादेरसद्भतत्वा दलौ कत्वादिकल्यितस्य विविक्त- 
त्वात् खरूपविरदाद्वमताखभावस्यानुत्पन्नत्वाद्जातत्वाद- 
बद्वाऽसुक्ते्येके । प्रत्यक्छानुमानागमप्रमाशैरप्रतिभासमान- 
तत््वोत्पत्या दिनिराकरणदसद्तत्वादिपद्चयमित्यपरः । 

निभासते हि यद्रपं नैव तत् प्रतिपिध्यते । 
वेद्यमानस्य नो युक्तं कस्यचित्प्रतिषेधनम् ॥ 

इति न्याया्यथादशनं बन्धमोक्छस्य व्यवस्थापनात् कृतः 
प्र्यश्ादिबाधेति भावः। अयर्मिव्याच्युपसंहारः। महा- 
सन्नाह ऽसनाह इति यथाक्रमं छपाप्रज्नबलात्। मंति- 
परमाथयोरिति शेषः । निरुत्तर ष्ष्णगं स्थित इत्याह । 
एवमित्यादि । ननु शमथविद् शनयोविरुदत्वात् कथमेकच 

सम्भव इति चेत्। नैवं, तथाहि यदा एमथेनालम्बने चित्तं 
सिरोकतं भवति। तद् प्रज्ञया विचारयतः सम्गृ्ञाना- 
लाकोत्पादादन्धकारमिवाल्ताकोदये सत्धावरणमपरौयते । 
अरत रवानयोशक्षरालाकवत्सम्यगृज्नानोत्पादं प्रत्यन्योन्धा- 
नुगुण्येनावस्थितत्वान्नाज्लाकान्धकारवत् परस्परं विरोधः । 
नहि समाधिरन्धकार स्रभावः। किन्तर्हि चित्तेकाग्रतालक्षणः। 
स च समाहितो यथाभूतं प्रजानातीति वचनारेकान्तेन 
प्र्नाचुङ्गलत्वाद विरुद्ध इति युगनच्चमागेसम्भारान्वितस्यो- 
पायकोशलादिकमित्युपायकौशटलादिसम्भार प्रतिपादनाय 
प्रञ्ं कतुसुपोद्वातयन्नाह । रवं भगवन्नित्यादि। रवं प्रागुक्त 

कमेण महासन्नाहसन्नज्ः सन्महायानसंप्रसिते भवतौति 
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यदुच्यते । ५ तच महायानं न ज्ञायत इति प्रन्नाकरुण- 
प्रयोगः । तयोरन्यतराव्यतिरेकं विपक्ातिक्रममवस्थान- 
निश्चयं प्रतिपक्षप्रयोगप्रश्रस्िमधिगन्तारं चाधिक्त्य यद्यथा 
यतो येन यच यो निर्यास्यतीति कतमदित्यादिव्यपदेशेन 
षटप्रञ्ना ” इत्यायविसुक्तिसेनः। तचोपायकौशलादिसम्भा- 
रान् प्रतिपादयितुं प्रथमं प्रञ्नं विसजंयन्राह । महायान- 
मित्या८. 93. 17)दि | 

पञ्चधमाः खभावश्च विन्नानान्यष्ट एव च | 

दे नैराक्ये भवेत्कृत्सो महायानपरि ग्रहः । 

इत्यायलद्वतारवचनेऽपि सम्भारप्रकरणबलाद्- 
प्रमेयताया, उपायकोश्लादिसम्भारात्मिकाया महायान- 
मित्येतदधिव्चनं सुख्यतो व्यपदेशः । कथं पुनरुपाय- 
कोशलादिसम्भारो प्रमेय इत्याह । अग्रमेयमित्यादि । 
प्र्श्णदिप्रमाणपरिच्छंदेन यथोक्तमेव वक्त्वप्रमेयम् । 
रुतदुक्तम्। युगनज्लमागेसम्भारवतः स्वाकारन्नताप्रति- 
संयुक्तंमनसिकारैः सच््वाथैकरणाद् पायकौशलसम्भारः । 
विदितोपायकोश्लस्य ज्ञानाभ्यास इति क्नानसम्भारः। स 
पुनरध्यात्मादिश्रन्यताभेदेन विंश्तिविधो वेदितव्यः । 
तचरैयं विंशतिविधा श्रून्यता । यदुताध्यात्मिकानां 
चक्षरादौनामङ्कटस्थाविनाशितां प्रूतिमुपादायाध्यात्म- 
श्रन्यता ॥ १॥ बाद्यानां रूपादौनां तथाप्रर्तिमुपादाय, 
बहिधाश्रन्यता ॥ २॥ चाध्यात्मिकवबाद्यानामायतनानां 
तथाप्रङतिमुपादायाध्यात्मबदहिर्घाश्रन्यता ॥ ३॥ तत्चाध्या- 
त्मिकमायतनं यदिन्द्रियरूपसङ्कदहौ तम् । बाह्यं यदिषय- 
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रूपसङ्गन्हौ तम् । आध्यात्मिकबाद्यं यदिद्दियाधिष्ठान- 

सङ्गतम् । तद्याध्यात्मिकच्च चित्तेन पात्तत्वा दा छ्यथ्चा- 
निन्द्रियसङ्गहौ तत्वात् । एतच्च श्रन्यताचयमधिसुक्तिचर्था- 
भूमो । सर्वधर्मश्रन्यतया श्रन्यताया आध्यात्मादिश्रन्यता- 
लम्बनश्नानसभावाया अपि श्रन्यत्वेन श्रन्यताश्रन्यता सर्व- 

धमश्रन्यताज्ञानमच सर्वधर्मश्रन्यता तेन च श्रन्यता न्धा । 
तस्य ्राहकविकल्पप्रहाणादियं प्रयोगमार्गे ॥ ४॥ दशनां 
दिशं दिग्भिः श्रन्यत्वेन महाश्रन्यता। तासां महासनि- 

वेशत्वादियं सर्वचगार्थेन प्रथमायां भूमौ ॥ ५ ॥ परमस्य 
निर्वाणस्य निरवाणथेरूपश्रन्यत्वेन परमाथश्रन्यता तस्य 
विसंयोगमाचत्वादियमग्रा्ेन द्ितौयायाम्॥ & ॥ संस्छतस्य 
चेधातुकस्य कामादिधातुश्रन्यत्वेन मंर्तश्रन्यता । तस्या- 
परिनिष्यन्नसखभावत्वेन शक्यप्रतिपक्षत्वात्। इयं निष्यन्दा- 
ग्रायेन ठतौयायाम् ॥ ७॥ असंछ्तस्यानुत्पादानिरोधान- 
न्यथात्वस्य तेन श्रन्यत्वादसंख्रतश्रन्यता। अनुत्पादादीना- 
सुत्पादादिप्रतियोमिप्रज्रप्िनिमित्ताभावात्। इयं निष्यरि- 
गरहाथेन चतुर्थ्याम् ॥ ८ ॥ अन्तस्यान्तेन श्रन्यत्वादतौतान्त- 
त्वेनात्यन्तश्रन्यता । अन्तोभागस्तचोच्छेदश्णश्चतान्तथो मध्ये 
न॒ तदसि किंच्िद्येन तयोर्भागव्यवच्छेदनिमित्तत्वेन 

खभावो व्यवस्थाप्येत । इयं सन्तानाभेदार्थेन पच्च 
म्याम् ॥< ॥ आदिमध्यापयवसानानान्तैः श्रन्धत्वेनान- 

, वराग्रश्रन्यता। आद्यादीनां धमतानुस्यृतत्वेनात्यन्तिकत्वा ~ 
दियं निःसंक्तेशवि शुद्ा्थेन षश्याम् ॥ १० ॥ अवकिरण- 
च्छोरणोत्सगेलक्षणस्या वकारस्य विपर्थथेणानवकार स्तस्य 
तेन॒ श्रन्यत्वादनवकारश्रन्यता। अवकिरणादैरक्िया- 
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रूपत्वेनानुत्सगेप्रज्नपिनिमित्तत्वायोगादियमनानात्वार्थेन 
सप्तम्याम् ॥ ११॥ सर्वीयेरक्ता प्ररुतिस्तद्यास्तया श्रन्यत्वा- 
त्मरकतिश्रन्यता । तस्याः सं्रतासंखतविकाराविकाराना- 

पत्तेः ॥ १२॥ धर्मस्य धमेण श्रन्यत्वात् सर्वधर्मश्रन्धता। सर्व- 
धमाणां संस्तासंछृतराश्योरितरेतरापेक्षत्वेन सखभावा- 
परिनिष्यन्नत्वात् ॥ १३ ॥ रतच्च श्रन्यतादयमदहौ नानधि- 
कार्थेन निर्विकल्पक्षेचपरि शुद्धिवशितादयाश्रयत्वेन च 
फलभ्रूमित्वात् प्रतिवेधपरिकमंभेदेनाष्टम्थाम्। रूपणादि- 
लक्षणस्य रूपादेस्तल्लक्षणश्रन्यत्वाल्लक्षणश्रन्यता । लक्ण- 

व्यवस्थानस्य सामान्यविश्रेषप्रज्पिमाचत्वात्॥ १४॥ अतौ- 
तादौनां ध्माणमतौतादिष्ध्वसितरेतरविपर्ययानुप- 
लमभ्यत्वेनानुपलम्भश्रन्यता । अध्वनां भावमप्रन्नप्िमाच- 
त्वात्॥ १५ ॥ रत श्रन्यतादयं ज्नानवशिताश्रयत्वेन तथेव 
नवम्याम् । नास्ति सांयोगिकस्य धम॑स्य खभावः प्रतोत्य- 
ससुत्पन्नत्वादिति संयोगस्य तेन श्रन्यत्वाद्भावसखभाव- 
श्रन्यता सामय्रोमाचं भाव इति कत्वा ॥ १६ ॥ भाव- 
स्योपाद्ानस्कन्धलक्षणस्य तेन॒ श्रन्यत्वाद्धावश्रन्यता । 
राश्यर्थो हि सकन्धार्थो राश्श्रापदा्थैत्वानोपादानलशणस्य 
भावस्य निमित्तं भवितुमहंतौति क्त्वा ॥ १७ ॥ रतच 
श्रन्यतादयं क्मवशिताश्रयत्वेन पुववद शम्याम् । अभावस्या- 
संसतस्य श्रन्यतादेसेन श्रन्यत्वादभावश्रन्यता वस्तुधमेणा- 
वरणादिना तत्प्रत्तपतेः ॥ १८ ॥ सखभावस्य श्रन्यताखयस्या- 
याणां न्नानेन द् शेनेन वाङृतकत्वात् स्वभावश्रन्यता । ज्नान- 
दशेनस्य यथाभूताधैद्योतकत्वात् ॥ १९ ॥ उत्पादाद्ा तथा- 
गतानामनुत्पादादा स्ितैवेषा धर्माणां धमंतेति परेण 
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कचौ श्रन्यत्वात् परभावश्रन्यता। श्रन्यताधिष्ठानो हि 
पुरुषव्धापारः केवलं विधातायेति स्त्वा ॥ २०॥ रतच्च 
श्रन्यताचयं यथाक्रमं सवासनक्तेणवरशप्रहाणाश्रयत्वेन 
सवासनज्गेयावरणप्रहाणाश्रयत्वेन स्वयम्भूतवा्थेन च वुद्ध- 
भूमो वेदितव्यम् । अनया तु दिश प्रकरणानामानु- 
पूरवोविकलानां प्रकरणार्थो वाच्यः। “ये हि परप्रतिषेध- 
मुखेन श्रन्यतामेव केवलं वगोयन्ति। न त्वेषामभिसमयानु- 
पूवो काचिदस्तौति तेषां प्रकरणार्थं खव वाच्यो न सुस्यः 
शास्त्राथं इत्यनेन श्रन्यताप्रकरणानां गतगन्तव्यानुपुरवौ- 
वेकल्या दु देशभरंशसम्भव " इत्यार्यविमुक्तिसेनः। किं पुनरिदं 
निर्विकल्यकं ज्ञानमालम्बते श्रन्यतामित्येके । सर्वधर्माणां 
स्वभावश्रन्यतालम्बनं तदित्यपरे । रुतदेव च न्यायम् । 
यद्यज्ज्ञानं तत्तत् सर्वधर्मस्वभावश्रन्यतालम्बनं तेन । 
तद्यथा खप्रेऽश्वादौनां सवभावश्रन्यतालम्बनं ज्ञानम् । 
क्ानञ्ेदं निविकर्पकं विवादपदमारूढं मन इति 
सखभावहहेतुः । 

“ अप्रत्यक्षापलम्भस्य नाथदष्टिः प्रसिध्यति " । 
इति नासिद्धो देतुः। सपक्षभावान्न विरुद्धः । सर्व- 

धमाणां ताच्िकंस्वभावद्य पश्चानिराकरिष्यमाणत्वान्नाप्य- 
नैकान्तिकः। ननु च यदालभ्न्यते तन्नास्ति। तद्यथा 
दिचन्द्रादि। सवधर्मस्रभावश्रन्यतापि वेयमालग्न्यमाना 
तथेव नास्तौति सर्वधर्मास्तित्वमापद्यत इति वचेददोष 
एषः । यस्मान देवदत्तप्रखयस्याभावस्यापवादान्तस्य इन्तरि 
यज्नदत्तप्रस्ये स्वभावे समारोपान्ते तच्छुन्यतया हते 
पुनः प्रादुभौव इति । किष्चालम्बनं तत्वतोऽसिद्धम्। 



अभिसमयालङ्गाराजोकः | ९३ 

% संहत्य संविन्निष्ठा हि विषयस्ितिरिति” विर्द- 
मित्येवमादिदोषोऽवाच्यः । श्न्यतालम्बनपक्षे तु निःख- 
भावगोचरं ज्ञानं श्रन्यतायाश्च सं्ठतत्वं प्रसज्यते। 
यथाक्रमं चन्नानतच्छुन्धतयेभावाभावत्वेन परस्रव्यति- 
रेकाव्यतिरेकविकल्यात् । अआद्शदिज्नानभेदेन तु पुन- 
वेहुवक्तव्यन्नानसम्भारव्यवस्थानामेषा दिक् प्रमेदश्च प्रस- 
इ्गदभिदहितो न त्विदानीौमेव समस्तन्नानसम्भाराधिगमः 
परिश््टाभिसमयक्रमनिदेशत्। रखवमन्यचापौति वेदित- 
व्यम् । ज्नानाभ्यासवतः प्रन्नापरिशुद्ा सम्यक्समाध्या- 
दिभिः सच्वाथेकरणात् पुण्यमिति पुणख्यसम्भारः। कतपुण- 
ज्नानाभ्यासस्य व्तुपरौक्षामार्गादौ यन्न इति मागंसम्भारः। 
मार्गान्वितस्याकारो मुखं स्वेधर्माणा माद्यनुत्पन्नत्वादित्या- 
दिना तेन तेनाक्षरविचिचोकारेणनल्यकल्यधमदे शना- 
हेलोः स्मृतेरप्युपयोगात् स्मृतिहिं गन्धाथ॑धारणेन धारय- 
तौति क्त्वा धारणौसम्भार इति। रुतच्योपायकोशल- 

` सम्भारादिपच्चकं पच्चविंश्तिसाहस्िकायामपि महायान 

ष्ब्देन विस्तरतो निदिष्टमिति न सन्रेहः कायः! प्राप्त 
धारणोकस्योत्तरोत्तराधिगमप्रतिष्टायोगेन तच्नगुणधार- 
योगेन चाधिगमावद्याविश्रेषा ब्रूमय इति भूमिसम्भारं 

प्रतिपादयितुम् । यद्पि सुभूते रवं बद्सि कथं वा तत्त- 
म्परश्थितो वेदितव्य इत्यादि (ए. 28, 13) चोद्यवचनं सम्ब- 

न्धाथैसुचार्योत्तराथैमाह । पारमिताभिः सम्परस्थित इति , 
दश्भूमिसङ्गहौताभिर्दशएभिरतिरिक्रतराभिदानादिपार- 
मिताभिः कमेण सम्यक् सम्प्रसित इति फलनिद्शद्धमि 
सम्भारः कथितः। रतदुक्तम् । तच यदा निरात्मान 
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सवधर्मां इति । भावनया निरंशत्वात् । सर्वातमना धम 
धातोः प्रतिवेधेऽपि निश्चयोत्पादनापेक्षया सर्वचगार्येन 
प्रतिषेधात् सवेधमनिःखभावतासाक्षात्कारि स्फरतरं 
ज्ञानमुत्पद्यते । तदा बोधिसच्छः सम्यक्रन्धामावक्रान्तितो 
दश्नमागं प्रतिलभते । अच च रागप्रतिघमानाविद्या- 
विचिकित्साः सत्कायान्तग्राहमिथ्यादष्टिपरामशशौलब्रत- 
परामण॑श्च कामधातौ चतुःसत्यमेरेन चत्वारिंशदववन्त्येवं 
रूपारूप्यधातौ त॒ एव ॒चतुःसत्यद्र्णनप्रदतव्याष्टप्रकार- 
प्रतिधवजिता द्ासत्ततिः। समुदायेन दाद शोत्तरं तोश 
शतं द्शनप्रहेयं प्रहौयते। सत्यानाभेकाभिसमयादतः 
प्रसुदिताया भ्रूमेः प्रथमः शणो दर्शनमाग॑ः । ततोऽन्ये 
दितौयाद्यः छण यावदजोपामाख्य आनन्तर्यमार्मो 
यस्माद्नन्तर समन्तप्रभा बुद्धभूमिर वाप्यते । सर्वोऽसाव- 
ग्रायेनेत्यादिना धर्मधालोः प्रतिवेधाद्ावनामार्मोऽभि- 
धौयते । तच च षोडशके यथासम्भवं करमेण प्रलीयन्ते । 
तद्यथा रागो देषो मानोऽविद्या सत्कायदषटिरन्तमाददधि- 
खेति कामावचराः षट् । रूपारूप्यावचरास्त खव दश 
देषवजिता इति दशनभावनामागे परिकर्मधर्मभेदेन 
प्रमुदितादिदशभूमिव्यवस्थानम् । तच च यद्धमेरये परि- 
कमभ्रूता धमां यावन्न परिपूरयन्ते तावत्तहूमिः। परि- 
पूरो तु भूम्यन्तरं वेदितव्यम् । तमे परिकम॑भूता धर्मा 
प्रश्वविंशतिसादसिकायां निर्दिष्टाः । तद्यथा सवकुशल- 
मृलसमुदानयनं, स्वाथ महायानधमपरिग्रहः । चतुर. 
प्रमाणाभिनिदहरणम्। निर्विकल्पप्रयोगेन सर्वस्रपरि- 
त्यागः। कंल्याणमिचारागणम् । अावकयानादिनिरपेक्ष- 



अभिसमयालङ्ारालो कः । ९५ 

तयाऽशेषसद्वमलम्बनपये ष्टिः । सद्ा गहवासानभिरतिः। 
सर्वथानुत्तरबुद्कायमनसिकाराविरहः। यथावत्सूचादि- 
धर्मप्रकाशनम् । प्रतिन्ञाताथनिष्यत्ति्ेत्येभिदंशभिधर्मैः 
सर्वथोत्पाद्यमानलत्वात् परिकर्मभिः कारणविशेषः खभावा- 
नुपलम्भतया कतविशेषलक्षणपरि कर्मभिरेव प्रथमाऽपूवे- 

धर्मतत्वाधिगमेन प्रमोदलाभात् प्रसुदिता भूमिः प्राप्यते। 

तथाचोक्तम् । 
लभ्यते प्रथमा भरूमिर्दश्धा परिकर्मण । 
आशथ हितवस्तुत्वं सत्वेषु समचित्तता ॥ ४९ । 
त्यागः सेवा च मिचाणां सद्रमालम्बनैषिणा । 
सद्ा नैष्कुम्यचित्तत्वं बुद्धकायगता स्पृहा ॥ ५० ॥ 
धर्मस्य देशना सत्यं दशमं वाक्यमिष्यते । 

ज्तेयच्च परिकरमषां स्वभावानुपलम्भतः॥ ५१॥ इति 

सर्वथा परिशङ्गं श्रावकप्रत्येकवुद्धमनस्कारपरिवजितं 
कुश्लधर्म सङ्खगाहवं सत्वाथक्रियासंवर शैलम् । पररतो- 
पकारस्याविप्रणश्नम् । सत्वानामन्तिके ऽव्यापादादि- 

चित्तता । सच्चपरिपाचनाद्ावविप्रतिसारः । रकसत्व- 

स्यापि कतशे दीर्घकालं नरकादिवासोत्साहः। सवं- 

जननसखता । गुरूणामन्तिके तदचनानुष्ठानेन शस्तुसञ्क्ता । 

अ्नन्यकमणो दानादिपारमितादयोगपयेंषटिश्चे्येवं परि- 

कर्मणा पूर्ववत् । कतपरिकर्म विशेषेणाषटप्रकारधमेण 
दितीया स्व॑दौःश्तैल्यमलापगमादिमला भूमिरधिगम्यते । 

तथाचोक्तम् । 

भ्रौलं शतज्नता छ्षान्तिः प्रामोदयं महतौ कषा । 

गौरवं गुरुशुश्रूषा वीये दानादिकेऽष्टमम् ॥ ५२॥ इति 
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स्वेवुद्धभापितधमधारणाभिप्रायः। कुश्लमुलादिनिर- 
पेक्षतया सद्वमग्रकाश्नम् । बुद्वशटेचपरि शोधनकरधर्माणं 
तैव परिणामना । सक्ला्थैकरणाय न जातु चित्वेद्ा- 
पत्तिः। आवकप्रत्येकवुद्धमनस्कारादिभिः खपरापेक्षया 
लज्जा चेत्येवं पञ्चधापरिकमणा । पूर्ववत् छता न च 
बुध्यमानखखभावपरिकमण ठतौया लाकोत्तरक्ञानाव- 
भासकरणात् प्रभाकरौ भूमिरवबुध्यते । 

तथाचोक्तम् । 
अटता श्रुते दानं धमस्य च निरामिषम् । 
बुद्क्षेचस्य सं शुद्धिः संसारापरिखेदिता ॥५३॥ 
हौ रपचाप्यमित्येतत् पथ्चधा मननात्मकम्। इति 

श्रावकादिमनस्कारविनेकः। उपलम्भयोगेनाप्राप्तनोधे- 
रप्यनिच्छा । प्राप्तेनापि प्रणौतवसतुनाऽमननता। गम्भौर- 
ध्मस्षान्तिनिध्यानाद्यपरित्यागः। सर्वशिक्षाणमपरित्य- 
जनम्। कामचित्तष्यानुत्पादः। सवध्माणमनभिसंस्कारः। 
खशरौराद्ग्रहणता । कुश्लधर्मालम्बनचित्तासङ्धोचः। 
सवेवरूबमनसिकार शचेत्येवं परिकर्मणा । पूर्ववदशप्रकारेण 
चतुर्थो सकलक्तेशेन्धनद् हनज्वालयोपेतत्वादर्चिष्मतौ भूमि- 
रभिरद्यते । 

तथाचोक्तम् । | 
वनासाऽल्येच्छता तुष्टिधंतसंलेखसेवनम् ॥ ५४ ॥ 

` शिया अपरित्यागः कामानां विजुगुष्छनम् । 
निवित्सर्वास्तिसन्त्यागो ऽवलौ नत्वानपेक्षते॥ ५५ ॥ इति 
लाभाद्यथे द्िप्र्रजितैः संवासः। आद्धकुलानुप- 

` दशेनम्। जनाकौखनगरादि । खप्रशंसनपंरनिन्दने । 
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दश्कुश्लकमपथाः। जरुताद्यभिमानः पराप्रणमनम् | 
कुशस्लाकुशलविपरौताभिनिवेशः । सत्कायदध्यादिमतिः ¦ 
सवेरागादिक्तेणभिमुखौकरणं रेत्येवंलक्षणान् दशधर्मान् 
बोधिनिबन्धकत्वेन विवजंयन्नर्थादारिप्तविप्ययधमेण द् श- 
प्रकारपरिकमणा पूववत् पच्चमौ सृष्ट दुःखेन जौयत 
इति सुदुजंया भमिराक्रम्यते । 
तथाचोक्तम् । 

संस्तवं कुलमात्सयं स्थानं सङ्गशिका वहम् । 
आत्मोत्कषपरा वक्ते कर्ममार्गन् दश शुभान् ॥५६॥ 
मानं स्तम्भं विपर्यासं .विमतिं ल्ीशए्मषणम् । ` 
विवजंयम् समाप्नोति दग्रैतान् पच्चमों भुवम्॥५७॥ इति 

दानादिषटृपारमितापरिपरणेन आवकाप्रत्ेकबुद्धा- 
सिलाषस्य स्वभावानुपलम्भोच्ासचित्तस्य च याचकजन- 
प्रा्थनासङ्खोचचित्तस्य स्वरसप्रटृत्तसर्वाधैत्यागदौ म॑नस्यस्य 
दारिन्ाद्थिंजनप्रतिषशटेपचित्तस्य वजंनेनेत्येवं द्वादशभिः 
परिकमंभिः पुवेवत् षष्ठौ सवेबद्भधर्माभिमुखौ भूमिरा- 
जायते । 
तथाचोक्तम् । 

दानशौलक्षमावौ यध्यानप्रन्नाप्रपुरणत् । 
शष्यखद्गस्मृहाचासचेतसां परिवजंकः ॥ ५८ ॥ 
याचितोऽनवलौनश्च सवेत्यागेऽप्यदुमनाः । 
छो ऽपि नाथिनां क्ेत्ता ष्टौ भूमिं समश्रुते ॥५८॥ इति - 
श्रन्यताऽनिमित्ताऽप्रशिहितचिविमोक्षमुखन्ना नाययथा- 

कममात्मसच्वजीवग्रहाभावः। चिमण्डलविशुद्धद् शकुशल- 
कर्मपथपरिपूर्याधिमोश्षादेकपुद्नलग्रहवजंनम् । दुःखात्त- 

13 
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सर्वजनालम्बनक्षपाप्रतिवेधादुच्छेदय्रहायोगः। बुदधघ्ठेच- 
परिपू रिमुषदट्ाय सववस्त्वनुपलम्भाच्छाश्चतय्रहविनिदत्तिः | 
मवधमसमतावगनःन्िमिन्नग्रहानुपपत्तिः। महायानत्व- 
नैकयानावबोधाडतुचह्यागः। नामरूपाद्यनुत्पाद्परि- 
ज्नानात् स्कन्धथरहविथौगः । गण्छीरधमंनिष्यानस्षान्त्यव- 
ममात् धःतुरङच्छद्ः । सर्वधर्माणां महायानोपायमुखेन 
व्रकःशनःद्ायतनग्रहविश्ेषः। सवकल्यनो च्छदा देधःतुक- 
प्रतिष्ठा नयरहविच्छैदः! निसिन्तोष्टहणसन्कारयः{दि ८ 
गादिङ्गोश्वजंनात् सक्तिग्रहविर्हः । शएमश्भावनद्छःदः 
लौनवित्तग्रहविवेकः। प्रज्नःकौश्ल्यादु्हषिनिश्रयारूपलः । 
धर्मनैराव्यभावनाचित्तोपशमाद्वमहष्टिनिखयाखभः वसा । 
उभयसत्याश्ितरूपाद्यप्रतिधातन्ञानोदयात् सङ्खदष्टि- 

निश्रयानुदयः। अभिनिवेशस्थानन्नानलाभाच्छौलदष्ि- 
निखयाभवनम्। सम्यग्धर्मप्रविचयाथे यथेष्टसमकास्लमवे- 
बुदक्षेचगमनाच्छुन्यताविवादधरहप्रसवः। उपलम्भाभि- 
निविष्टसत्वधातुत्तारशाय यथानुरूपं सर्वच स्वात्मभाव- 
द्शनच्छुन्यताविरोधोद्धावनाग्रहोतसृष्टिश्ेत्येवं विंश्ति- 
प्रकारेण परिकमधर्मेणए पुर्ववत् शतविशेषलक्षणपरि - 
कमणाऽधिगतेन यथोक्तविंश्तिप्रकारधर्मकंलङ्ा पगमात् 
सत्तमौ सम्यगनाभोगमार्गोपसर्गात् सुषु दृरङ्नतत्वा- 
इरङ्गमा ब्रूमः समौयते । तथा च हेयमधिक्त्योक्तम् । 

आत्मसतत््ग्रहो जोवपुद्लेच्छेदशश्चतः। 
निमित्तदेत्वोः स्कन्धेषु धातुघायतनेषु च ॥ ई ० ॥ 
चेधातुके प्रतिष्ठानं सक्किरालीनचित्तता । 
रल्रचितयश्णोलेषु तद्ृश्चमिनिवेशिता ॥ &१ ॥ 



अभिस्म यालङ्गरालोकः | ९.९ 

श्रन्यतायां विवादश्च तदिरोधश्च विंशतिः | 
कलङ्का यस्य विच्छिनाः सत्तमौमेत्यसौ भुवम्॥६२॥ इति 

तथाचोपादेयमधिक्त्योक्तम् । 
चिविमोक्षमुखन्नानं चिमण्डलवि शुद्धता । 
करुणामनना धमंसमतेकनयन्नता ॥ ६३ ॥ 
अनुत्पादक्षमान्नानं धमणामेकधेरणा । 
कल्पनायाः ससुद्वातः सञ्ज्ञाहकृकतीश्वजंनम् ॥ ६४ ॥ 
शमथस्य च निध्यत्तिः कौ शलञ्च विद् शने । 
चित्तस्य दान्तता ज्ञानं सर्वचाप्रतिधाति च ॥ &५॥ 
सक्र शूमियेचच्छं शरेचान्तरगतिः समम् । 
सवच स्वात्मभावस्य द् श्नञ्चेति विंशतिः ॥ &&ई ॥ इति 
यथावनत्सवसत्वचित्तचरि तज्नानम्। नानालाकधातौ 

म्वाथ्द्यभिक्नाभिः कौडनम् । आधारवद्वघैचसुवरपदि- 
भावपरिणामः। सवाकारघर्मपरौक्षणा्थे तथागतारागणम्। 
दिव्यचक्षषो निष्यत्तिः। आधेयवद्वषछेचसक्चपरिशेधनम । 
सवत्र मायोपमतावस्थानम् । सत्वाथद्शैनादृद्धिपुवेक- 
जन्मग्रहणच्चेत्थेवमषटप्रकारधमण परिकर्मणा पूर्ववदष्टमौ 
निमित्ताभोगाप्रकम्प्यत्वाद चला भूमिर नुभूयते । 
तथाचोक्तम् । 

सवेसत्वमनोन्नानमभिन्ना कौडने शुभा । 
वुद्धकषेचस्य निष्यत्तिबृदगसेवापरौश्षणे ॥ ६७ ॥ 
अश्टन्नानं जिनक्षेचशद्धिमयोपमा स्थितिः 
सञ्चिन्त्य च भवादानमिदं  कर्माष्टधोदितम्॥€८॥ इति 
अनन्तप्रणिधानम् । देवादिसवेसत््वरुतन्ञानम । नद्- 

पमिताक्षयप्रतिभानम् । स्वेजनप्रशस्तगभावक्रमणम् । 



^ प्रथमप्रशिवितेः।, 

राजादिष्थानम्। आदिलत्याद्न्वयः। माचादिसम्बन्धन्नातिः, 
स्वविधेयपरिवारः। शकाद्यमिनन्दितोत्पादः। बु्धादि- 
मच्छोद् ननिष्कमणम्। चिन्तामणिसदशश्चत्थरृक्षादिः । 
सर्ववुह्धरमसभावगुरपरि पुर णब्ेत्येवं सम्पत्तिल्षररदा- 
दशभिः परिकर्मभिः पूववत्कृतपरि कर्मविशेषेनेवमौ धमं- 
देशनाकोश्लतोऽनवद्यत्वात् साधुमती भूमिः साश्ाक्रियते। 
तथाकचक्तम् । 

प्रणिधानान्यनन्तानि देवादीनां रुतक्नता । 
नदौव प्रतिभानानां गर्भावक्रान्तिरुत्तमा ॥ &€ ॥ 
कुलजाल्योञ् गोचस्य परिवारस्य जन्ननः | 
नेष्कुम्य बोधिदृक्ाणां मुणपूरे सख्रसम्यद्ः ॥ ७० ॥ इति 
गौचभरूमिः आवकादिगोचस्याष्टमकभूमिः प्रथमफल- 

प्रतिपन्नकस्य। दशेनभूमिः ओरोतञ्रापन्नस्य। तनुभूमिः 
सकृदागामिनः। बौतरागभूमिरनागामिनः। छताविकल्य- 
भूमिरहतः। विशेषवचनाभावेन आवकभूमिः प्रतिपन- 
कंचयस्य । प्रत्येकबुद्वभूमिः प्रत्येकबुद्वानाम्। बोधिसत््- 
भूमिश्च यथोक्ता बोधिसच्वानां नवविधेत्येवं नवभूमौ 

, रतिक्रम्थ दशम्यां पुनः भूमौ बोधिसक्चनो अद्ध रव 
वक्तव्यो न च सम्यक्संबद्ध इति । पञच्चविंश्तिसाहखिकायां 
वचनाद्यच ब॒द्धभ्रूमो येन वर्मवशिताश्रयत्वादिना न्नाने- 
नावतिष्ठते, सा तेन प्राया दश्मौ. धमीम्बप्रवषणाम- 
मेधा बोधिसच्वभूमिः। 
तथाचोक्तम् । 

नवभूमौरतिकम्य बुङ्गभरमौ प्रतिष्ठते । 
येन ज्ञानेन सा ज्ञेया दशमी बोधिसत्वभूः॥ ७१॥ इति 



अभिसम याला रालोक्षः | २०९ 

विस्तरेण तु निर्दिष्टो भूमिसम्भारः पच्चविंश्तिसादसि- 
कायां भ्राद्यो अन्धविस्तरप्राचुयौन्मयेह न विस्तारित 
इत्यलं भ्ैसङ्गन । द् णेनभावनामार्गातमकं रव भूमिसम्भार 
इति तदनन्तरं तस्य विपक्षप्रहाणवस्थाभेदेन प्रतिपक्ष- 
सम्भारत्व प्रतिपादयितुं ठतौयादिप्रश्नपरिहारदारेणाह । 
चैधातुकादित्यादि ८. 23, 16) । तचादौ वस्तुमाचप्रति- 
पश्षाधिष्ठानग्राद्यविकल्यदयस्य द्रव्यपुद्गलप्रन्नप्तिपुरुषाधि- 
छानग्राहकविकल्पदयस्य च । दभनमागे प्रहारादिपक्ष- 
सेदेन तत््रतिपश्ावस्थाऽधिगमाद्यथाकमं चतुविधप्रतिपश्ष- 
सम्भारप्रतिपादनपरं बैधातुकानिर्यास्यतौत्यादि वाक्य- 
चतुष्टयं संटतिसत्याश्रयेण योज्यम् । तदनु भावनामार्गे 
वस्तुमाचप्रतिपश्ाकाराधिष्टानदिविधग्राद्यविकल्यस्य । 
द्रव्यपुङ्गलप्रक्प्तिपुरुषाधिष्टानदिविधय्माहकविकल्यस्य च 
प्रहाणशादिपकछषभेदेन तत्प्रतिषक्षावसथाधिगमादपरं चतु- 
विधप्रतिपक्षसम्धारं यथास्य परमाथैसत्या्रयेशोक्तं 
कियाप्रतिषेधात््रतिपादयनाह। अपित्वित्यादि। स्थान- 
प्रतिषेधमेव स्पष्टयति । अपि तु स्थास्यति सर्वन्नताया- 
मस्थानयोगेनेति (. 28, 0) । तच स्थानं वरूपलम्भः 
करणादिभिः प्रतिष्ठानं चैतसस्तत््रतिषेधादस्थानम् । अचं 

विचायते। यदि तावत् स्थानाभावोऽस्थानमेवं सत्यभाव- 
त्वात् प्रतिपक्षो न युज्यते) अथ यन स्थानं तथा चक्षु 
रादिष्प्यतिप्रसङ्ग इति! यथानभिनिवेश्ण व्याख्यातः 
स्तथेदानौमपि नयो द्रष्टव्य इति न प्रतन्यते । चैकालिक- 
वक्तुप्रतिषेधान्न नियौत इत्या्यभिधानम्। भूताथाभ्यासेन 
निर्याणात्ः कंथमेवमिति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । 



१०् प्रथमपरिवतेः। 

यश्चेत्यादि । उभाविति । यो बोधिसत्त्वो येन च मागेण 

निर्यायात् लौवेतौ तच्चेनो पसंहरन्ाह । रवभित्यादि 
(9. 24, 1) । संदृत्या त्वस्तोति भावः । । 

तथाचोक्तम् । 

प्रतिपक्षोऽष्टधा ज्ञेयौ दशनाभ्यासमागेयोः। 
ग्राद्ययाहकविकल्मानःमष्टानामुपशान्तये ॥७२॥ इति 

यथोक्तानुपूर्व्या संडृतिपरमाथेसत्यानतिक्रमेण समस्त. 
महायानानुष्ठानेन संहियते। समुद्ागमभावेन महा- 

बोधिरेभिः करुणादिभिरिति करुणादयः सम्भारा इति 
सप्तदश्प्रकारा सम्पारप्रतिप्र्तिः। सम्भतसम्भारस्यैव- 
मजितजयप्राश्या निर्याणमिति निर्याणग्रतिपत्तिश्चतुर्था 
वक्तव्या । सा पुनर्विषयभेदेनाष्टधेत्यादौ प्राधान्याद् देश- 
निर्याणम् । तत्पुनः सवंसत््वाग्रताचित्तमहत्वनिर्याणम् । 
प्रहाणमहत्वनियाणम् ।  अधिगममहत््वनि्याणच्चेति 
चिविधम् । अतच्विविधो देशनियणमधिछत्याह । मदा- 
यानमित्यादि । 

अआलम्बनमहत्वच्च प्रतिपच्योदयोस्तथा । 
ज्नानस्य वीर्यारम्भस्य उपायकौशलस्य च ॥ 
उदागममहच्वच्च महत्त्वं बुद्धका्मणः । 
रतन्महत्वथोगाडि महायानं निरुच्यते ॥ इति 

- . सप्तविधमदत्वयोगान्महायानं सफला बोधिसच्छमा्मः 
लाकप्रसिद्वमाचस्येवायथाथाभिसम्बोधिफलं महायानम् । 
तस्यैव बन्धत्वादितरथा हि महायानस्य प्रतिपकछ्षभावना- 
वेयथ्यं स्यात्। अतोऽभूतपरिकल्यमाचत्वादितथप्रल्यातिरूपं 
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सदेवमानुषासुरं लाकं तत्रतिपष्टत्वेनासत्याथैतयः ख- 
रूपपरिन्नानाद्मिभवाद्यस्मानिश्चयेन गन्तव्धं सानं सर्व- 
सच्वाथतादिमहक्वं यास्यतौति तस्मान्महायानमुच्यत इति 
वाक्याथेः। समताधिगममन्तरेशोदेश्नि्याणसम्मव इति । 
तदनन्तरं समतानिर्याणं द् श्यितुमाह । अआकारेव्यादि 
(2. 2५. 7) । आकाशमिव समतया श्रन्यतया सकलकीय- 
मणश्डलव्यापिनिमंलक्नानत्वान्महनत्तद्यानम्। सत्वाथैमन्तरेण 
पुण्योपचयाभावान्न समतावगमनं सम्यगिति -तदनु 
सत्वाधेनियाखमाह । यथेत्यादिना । महायाने सत्वाना- 
मवकाश् इति वचनात्तेन .महायानेन तेषामर्थो नियतव्य 
इत्यावेदितमन्यथाऽथेक्रिया श्रन्यत्वेनएवकाशणनुपपत्तेः | 
अनेनेत्याद्यपसंहारः । पयायेणथान्तरेणनेन । अाभोगे 
सत्यविकलसच्छार्थो न निष्द्यत इत्यतोऽनन्तरमनाभोग- 
निर्याणं वक्तमाह । नैवास्येत्यादि। आगमोऽतौतात् 
निगंमोऽनागते, स्थानं वतमाने आआगमादययभावादयनन 

सिद्धं नियाखमिति भावः। शश्वतोच्छेदरहितावस्थाधिगमं 

विनाऽनाभोगनिर्याणं न मवतौत्यतोऽनन्तरमत्यन्तनिर्याणं 
द्शयितुमादइ । रखुवमयस्येत्यादि (. 4. 11) । रवमिति 
व्यमाणक्रमेण । पूर्वान्तः शश्चतः। उच्छेद्ऽपरान्तः। 
तदिनिर्मुक्तोऽन्योऽपि नास्तौत्याह । नापि मध्य इति। 
रवमिति यदृक्त तत्कथयन्नाह । व्यध्वेत्यादि । यस्मात् 
प्रसतिपरिनिदेतत्वेन सवेधमाणां चध्वश्रन्यं तद्यानं तस्मा- 
न्महायानत्वेन पुं्वान्तत्वाद्यभाव इति वाक्याथेः । धमेता- 
ऽविरूडाथैकथनात् साधकारमावेदयन्नाह । साध्वित्यादि। 
उपसंहरन्नाह । रवभित्यादि । अत्यन्तनियौणमपि यान- 



€ 

२०४ प्रथमपरिवतंः। 

चयप्रतिविशिष्टावस्याप्रािं विना न सम्पद्यत इत्यतोऽनन्तरं 

प्रा्निनिर्याणमाद । चच शि्चित्वेत्यादिना । अैति 
महायाने । सर्वन्नता यानचयात्मिका । सरवर्थपुद्नलाधि- 
गमहेतुत्वन्नापनाथेमनुप्राप्तेव्यमिधानम्। शब्दान्यथात्व- 

जनितविभमादार्यपूर्णोऽयमित्याह । प्रक्नापारमितायाः 
छतशः प्रयोजनेन प्रतिभातु त इत्यादिना प्रारञ्ध 
रु्वाधौष्टो नित्यसमन्वाहारमन्तरेण ज्ञानदश्नासम्भवा- 
दन्धथापि स्यादिष्यायसुभूतिराह । नाऽहं भगवन्नित्यादि 
(2. 25. 1) | व्यतिकरम्येत्यद्धष्य तथागताधिष्ितस्य विपरौत- 
देणनानुपपत्या नो हौदमित्याद्याद। अनुलामेति। अनु 
क्लं प्रन्नापारमिताथस्य महाथानसखभावत्वादिति भावः। 

सर्वाकार गम्पौ रधमदेशनाशक्तिमात्मनोऽपश्यन्नाह । बुध - 
नुभावाद्गवन्निति। तच्च प्राप्तिनिर्याशं प्रापयप्रापकतद्भय - 
सम्बन्धप्रतिषेधलणम् । अतः प्राप्यप्रतिषेधमधिकृत्याह । 
अपि त्वित्यादि अपि तुशब्दः कमथः । आद्यादित्वेन 
सत्तम्यन्तात्तसिः। पर्वन्तत इत्यादौ ज्ञेयः नोपैतौीति 
बोधिसत्वं कञ्चित् प्राप्यं रूपादिखभावमिति शेषः। तसैव 
प्राप्यस्य बोधिसत्वस्याविद्यमानत्वादिति भावः ननु 
रूपादिप्रतिभासो बोधिसत्वः कथमविद्यमान इति तत्कस्य 
दतारित्याश्ड्याह । रूपापयन्ततयेत्यादि (?. 5. 8) । 

“धमधातुविनिसुक्तो यस्माइर्मो न विद्यते" 
इति न्यायाद्मधातुवत्ततखछभावौभूतानां यस्माद्रपादी 

नामपयन्ततया बोधिस्ापयन्तता तस्मादोधिसन्लं नोपै- 
तौति भावः। प्रापकप्रतिषेधमधिृत्याह । रूपमित्यादि । 
रूपादौनां न्यायेनासच्वात्तद्ात्मकप्रापकबोधिसन्लोप- 
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लम्भाभाव इति भावः। यद्येवमनुपलम्भस्तरिं तच्चमित्याह 
इदमित्यादि। इदमपि नोपैतौत्यपि न विद्यते। निर्विषयस्य 
नजोऽप्रयोगादतो वस्तुतोऽसच्वान्ोपलभ्यते। सामान्येन 
निदिश्येवमात्मानमधिकत्याह । रवं भगवन्नित्यादि (४ 25, 

7 था धाः अ) ति 1 

12) । एवमिति प्राप्यप्रापकम्रतिषैधेन “दे दमु सर्वते 
वस्तुसवेता। अकारसवता चे"ति न्यायात्। तच सर्वे शेति 
स्कन्धादिव्तुरूपेण । सवेमिति बाद्याध्यात्मिकवस्तु- 
सख्भावम् । सर्वथेति अध्यात्मश्रन्यतादिभिराकार प्रकारैः । 
पुनः सर्वमिति व्यस्तसमस्तप्रकारम् । बोधिसत्त्वधर्ममिति । 
बोधिसत्व रव प्राप्यप्रापकलक्षणो धर्मो रूपादिसखभाव- 
स्तमनुपलभमानः सन् । तदूभयसम्बन्धप्रतिदेधमःद 
प्रन्त्यादिना। साकारनिराकारक्नानाभ्यां यथासङ्खं न 

समनुपश्यामि नोपलभे । ्त्य्षानुमानाभ्यां वा। तत््रति- 

पाद््नारथेनेवाह । सव॑त्रतामिति। उपसंहरनाह । सोऽद- 
मित्यादि । कतमं प्रापकं बोधिसत्वं कतमेन प्राप्योपाय- 

मुखेन कतमस्मिन् सम्बन्धे सवगकारन्नताल्षणे विं शब्दस्य 
क्षेपाभिधायित्वात् । नैव कञ्चित् केनचित् कचिदित्यथेः। 
कुतो यस्मात् बुद्ध इत्यादि । प्राप्यीऽच बुद्खशब्देनोक्तः। 
प्रापकसम्बन्धस्योत्तरपददयेनाभिधानाद्यतो यदेव प्रकरान्तं 

तदेवोपसंहियते । यथावस्तुशब्दप्रयोगेण संज्ञामाचसद्धा- 
वात् सत्यं वस्तु स्यादित्या । तच्धत्यादि (9. 25. 20) । ` 

नाथेशब्द विशेषस्य वाच्यवाचकतेष्यते । 

तस्य पूवमृष्टत्वात् सामान्यं तूपदेश्यते ॥ 
14 
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इति न्यायाद्यथावस्तु तन्नामधेयमनभिनिरहृत्तत्वान्नौ- 

त्यन्नम्। किमिवेत्याह । यथा रातेति । तदेव कथयति । 

त्रात्मेत्यादिना । अथेकियाऽसमथेत्वात् खरविषाणवन्तस्य 

संडत्याप्यनभिनिरहत्तत्वेनाल्न्ततया नास्त्यात्मा । अथ 

चात्मेति व्यपदेशः । येवं न्याथेनाखभावत्वे सवेधर्माणं 

कतमन्तद्रपमित्याशंकयाह । यदित्यादि। यस्माद् नभिनिरत् 

तस्माद्वा ग्रा हकभा वविगतं तत्वेन तद् विचारेकमनो दरं 

संइत्या रूपम् । रवं प्राद्यग्राहइकभावेना नभिनिर्ईत्तिस्तर्ि 
पारमार्थिको धमं इत्याइ। रवमिव्यादि (. 26 }) 
न्यायेनैषां सर्वधर्माणमसखभावता या सैवानभिनिरत्तियां 

चानभिनिरटत्तिः खरूपधारणवेकल्यानन ते ध्मः । प्रसा- 
धितमथें निगमयन्राह । तदित्यादि (0. 6.5) । तत्तस्मात् 

किंशब्दस्य कषेपाभिधायित्वानैवेत्यथः। अभिनिरेत्तिस्तहि 
धम इत्याइ । न चान्यकरैत्यादि । स्वेवस्तुनोऽभिनिहृतते 

प्रतिषिद्धत्वादनमिनिर्हत्तितोऽन्यचापि निर्रत्तो धर्मो 
नवो पलभ्यते। सर्वधर्मः प्रक्रापारमितामागंस्वभावाः । 
बुद्धमः प्राप्यलक्षणाः। बोधिसच्चधर्मः प्रापकबोधिसत््व- 
प्रजञप्िनिबन्धना रूपादयः । यो वाऽन्यः कथित् सामान्य- 

धर्मो बोध्यथे चरेत् स जैवोपलभ्यत इति विभक्तिविपरि- 
शामेन सम्बन्धः । कः पुनरेवं प्रन्नापारमितायामभियुक्तं 
इत्याह । स चेदित्यादि। चरत्यसमाहितक्नानेन, भावयति 
समाहितेन । उपपरौशते युक्तया व्यवस्थापयति । समरण- 
प्रत्यये ऽवस्थापनादुपनिध्यायति । ननु रूपाद्युपलम्मन 
कथं प्रन्नापारमितासुपपरौश्षत इति । तत् कस्य हेतो- 
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रित्याश्क्याह । यस्मिन्नित्यादि (. 26. 13) । यस्माद्यस्मिन् 
काले रूपादौनिमान्धर्मौन् प्रन्नापारमिताथां तन्निमित्तं 
व्युपपरोक्षते नैःसखभाव्याकारेण तस्मात्तस्मिन् काले न 
रूपमुपैति न प्रतिपद्यते। अलो नोपगच्छति न सखौकरोति। 
यतो नोत्पाद् न निरोधं वा समनुपश्यति । उत्पादव्यय- 

निसुक्तस्यान्यस्यासच्वादिति भावः । न त्वैकाक्येऽनुत्पादा- 
निरोधो पलम्भ रव रूपोपलम्मोऽतः कथं न रूपमुपैतौति। 

तत्कस्य _हदेतोरित्याश्डाह । तथाौत्यादि (. २९, 21) । 
यस्माद्यावनुत्पादाव्ययौ न तौ रूपं संडत्या रूपस्यैव 
प्रतिभासनात्। तच्च भाव रव क्षणस्तिथिधमा नाशो व्यय- 
स्तत््रतिषेधादव्ययः। यतः संहत्या नानात्वमिति । तस्मा- 

दनुत्पादाव्ययौ रूपं च परमार्थतोऽनुत्पादाव्धयस्यैव 
स्थितेरदयमनुत्पादाद्येकरूपमेतत्। यतोऽदैधौकारमपगत- 
दिधाभावकारकप्रमाणम् । यद्येवं कथं पुना रूपव्यपदेश 
इत्याह । यत्पनरित्यादि । अद्वयस्य न्धायेनानु 

त्पादादिरूपस्येषा रूपमिव्यद्ञावना संदत्या गणना सन्ना 
छता सङ्कतिता। सवाकारजन्नताऽधिगमेन विना न प्राति 
निर्याणमिति तदनु सर्वाकारन्नतानिर्याणं द श्यितुमाह । 
एवं भगवनित्यादि (. 7, 7)! रवं सर्वाकारमिति सम्बन्धः, 

परज्ञापारमितायां सर्वाकारन्नतायां निर्यातुमिति शेषः 
सर्वाकारं नैःखभाव्याद्याकारं कियाविशेषणमेतत्। सव- 
धर्मन् रूपादौन् व्युपपरौश्षमाणस्तस्मिन् समयेऽभिसमय- 

काले न रूपमुपैतीत्यादिप्रसज्ान्तरेण पुनरावतितमिति 
न पुनरुक्तदोषः । रुवं सति सत््वाथेदुःखचयाद्यनुप- 
पत्तिरित्यमिघ्रायवानाह ! तेन हीत्यादि . 28, 1) । यतो 
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रूपाद्यनुत्पादाव्यययोरदयत्वं तस्मात् कारणात् । यथा- 

भाषितस्य न रूपसुपैतोत्यादिवचनस्याथेमाजानामि। तथा 

बोधिसच्चोऽप्नुत्पादस्तस्यापि रूपादिखभावत्वात् । भवः 

त्वेवमित्यभ्यपगमे दोषाथ॑माह । यदि चेत्यादि । किशब्द् 

छेपेऽनुत्पादविरुडत्वान्नैव चरतीत्यथेः। यानि दुःखानि 
स्वानां छतशः प्रयोजनेन प्रत्यनुभवितुमुत्सहते । किमथे 
वा तानि नैवेत्यधैः। सच्वाद्यभावादिति भावः। नाहदमि- 

(7. 28, 7त्यादिनोत्तरमाह । रवं मन्यते । यदि बोधि 

सत््वोऽनुत्यादः । परमाथतो नैव दुष्करचयां चरतौत्या- 
पद्यते । तदा तत्वेन च्यानुपपत्तेः सिडसाध्यता । अथ 
संहत्या तदा नानुत्पादस्तहिं बोधिसच्चस्तरोत्पादप्रति- 

पादनात्तत्कथं चर्याविरूडेति । संख्यापि दष्कर चयी कथं 
चयत इत्यपि न मन्तव्यमित्याह । नापौत्यादि । दुष्कर- 
संज्ञया चरतौत्यच दुष्कर चर्यामिति शेषः। ननु श्रो- 
दानादिदुष्करचथां बोधिसत्वा रव कुर्वन्तीति कथं न 
दष्कर सन्नति । तत्कस्य हेतोरित्याश्क्याह । नदीत्यादि । 
यस्मादृष्करसंन्नां जनयित्वा न शक्यः सत्वानामथे 
कतुं सम्यकूचयाऽनिष्यत्तेरतो यो दष्करसंन्नां दानादि 
चयासु करोति स स्वाधाकरशेन बोधिसत््नो न भवतीति 
भावः। कथं तदहि शक्यते इत्याह । अपि त्वित्यादि । 
दानादि मात्सयाद्यभावेन सुकरसंन्नां सुखसंक्नां तथा 

- सच्चानामन्तिके सामान्येन माचादिसंज्ञाविशेषेण वा 
स्तौपुरुषेषु वयसा दडन्यनप्रमाशेषु यथासम्भवं माचादि 
सज्ञा रत्वा यदि बोधिसच्चश्चयां चरति तदाथैः शक्यते 
कातुमिति भावः। तदेवोपसंहरन्राह । तस्मादित्यादि 
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(1. 28. 19) । यावदि्यनेन समानवयःप्रमाणेषु स्तीपुरुषेषु 
माठरभगिनोसंज्ञापरिग्रहः | कथमःत्मसंन्नोत्यादयित- 
येत्याह । यथेत्यादि । आहिताहंमानत्वेन ससन्तान 

रुवात्मा । सवदुःखेभ्यः संस्कारादि दुःखेभ्यो मोचयितव्यो- 
ऽपनेतव्यः। प्रकारान्तरमप्याइ । रवच्ेत्यादि् । न परि- 
त्यक्तव्या महाकरूणाश्यप्रयोगेण परिमोचयितव्धास्तथा- 
भूतकायसम्पाद नतः । चित्तप्रदोषो देषो नोत्पाद्यितव्यः। 
कदेत्या ह । अन्तश (1. 28, 20) इत्यादि । अन्तश पयवसाने 

शतशोऽपि स्काथेन छिद्यमानेन तेरेवेत्यध्याहायं परा- 
कोऽतिशयः स्यात् । तदेव निगमयनाह । रवं दौत्यादि। 

रएवज्चित्तोऽनन्तरोक्तचित्तः। चरिष्यति द्ानादिचयाम् । 

विहरिष्यति चतुष्रपौयापथेषु। रवं संटतिसत्याश्रयेण 
चर्याया या. न दुष्कर संत्नेति प्रतिपाद्य परमाथेसत्याश्रयेण 

नद 

प्रतिपादयननादइ । पुनरपरमित्यादि । सवेण प्रत्यक्षादि 

प्रमाणेन सवं व्यापौतरद्वा रूपम् । सवथा सत्वजौवादि- 
प्रसिद्धप्रकारैः पुनः सर्वमिति कठेत्वादि रूपम्! रकानेक- 

स्वभाववेधुर्याद्यथात्मा न विद्यते । अत रुव नोपलभ्यते । 
तथा सवेधर्माः । तदेव कथयन्नाद । रवमित्यादि् (. 29. 2) 

धर्मेषु तु सर्वेण खलक्षणादिरूपेण सवं वाक्यादिकं सवधा 
लिष्टत्वादिप्रकारेण सवे सर्वप्रकारम् । अतो गत्यन्तरा- 
भावान्मायापुरुषेण वा चरि तव्यम् । तच च कथं दुष्कर- - 
चर्येति भावः । रुवमनुत्पादेऽतिप्रसङ्ग परिहत्याभ्युपगम- 
माद । यदीत्यादिना । रुवमेवैतत् परमा नेति भावः। 

` बोधिस्ोऽरैत्याद इतिः वचनात् । प्रादेशिक श्रन्धते- 
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त्याह । किं पुनरित्यादि (. 29, 8)। बोधिसत्वकरका धमां 

मागेन्नतादिसखभावा बोधिसच्वधमं अप्यनुत्पादः। न्यायस्य 
तुल्यत्वात् ¦! तदेवाह । बोधिसन्वेत्याद्ना । यदेव प्रष्टं 

तदेव यरिहतव्यमन्यथाऽश्रोसंस्कारकं वाक्यम् । अतः 
प्रादेश्किश्रन्यत्वपरिदहाराथमुताहो सव॑न्नतापौत्यादि नोत्- 
रोत्तरप्रञ्रपरिहारेण श्रन्यताथाः स्वविषथत्वमाह । 
तच सवन्नता बुदचत्वम् । बुद्वकरका धर्माः सर्वाकारन्नता- 

लक्षणाः धर्माः। अनुत्पनार्थमार्गो बालः षथग्जनः । 
तन्निबन्धना रागादयो धर्मः एथग्ननधर्माः । कमे शेवं 
सर्वेधर्मानुत्पादाभ्युपगमं कारयित्वा दोषमापाद्यन्नाह । 
यद्यायुषमननित्यादि 2. 30, 2)। ननुशब्दोऽक्षमायाम् । अनु- 

` प्रापतैव सवन्नताऽयलनेनेति ओेषः। कचिदयनननेति पाठः स्पष्ट 
रव । रुतदुक्तम्। “सत्कृत्य निरन्तरदौधंकालभावनथाऽनु- 
त्पाद्ाधिगमेन बुद्त्वमनुपराप्तव्यम् । यदि पनः सर्वं रव 
धर्मोऽनुत्यन्रसद्ाऽयन्नेन सर्वाकारन्नताऽयुप्राप्तैव ततश्च 
मुक्ताः सयुः सवेदेहिन ” इति। यद्यनुत्पादे प्राप्यप्रापकधर्मा 
वियन्ते, तदाऽयल्नेन प्राप्तिरिति प्रसज्यते । यावता नैव- 
मित्यभिप्रयेणाह । नाहमि(?. 30, 7 त्यादिना । न्यायेना- 
नुत्पन्नख धममस्य प्राप्यप्रापकस्य न प्रात्तिं महणं प्रयोगाव- 

` स्थायामिच्छामि। नाप्यभिसमथमधिगमं मौलावस्थायाम्। 
` तदेवाह । नापि इत्यादिना । नैवानुत्यन्रेन प्रापकेण 

धर्मेणानुत्यन्रा प्राप्तिः प्राप्यतालक्णा प्राप्यते । उभयो- 
रेव नौरूपत्वात् । अन्यतरानुत्पारेन तदि प्राप्तिः प्राप्य- 
तामित्याइ । किं पुनरित्यादि 1 उताहोशब्दंः पश्षान्तर- 
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द्ोतकः। प्रतिप्रश्नेन परिदहाराथमाह। किं पुनरायष्माजञ्छा- 
रिपुचत्यादि (7. 30. 11) । उत्पादस्यासच्वात्। किमनुत्यन्नो 
धम उत्पन्न इत्यमिधौयते । रवमिति चेद्भिसौयताम् । 
न हि नामान्तरकरणादस्तुनोऽन्यथात्वमतः कथमुत्पन्नेन 
धमणानुत्पन्ना प्रात्तिः प्राप्यते । अथानुत्पन्न रव धर्मो. 
ऽनुत्पन्न इत्यभिधौयते त्वया तथापि दोष रव थ छनुत्पन्नो 
धमः सोऽनुत्पन्न णवाविद्यमानो ऽतः कथमनुत्पनेन ध्मेर- 
नुत्पन्ना प्रातिः प्राप्यते । रुतदृक्तम् । ^ तत्वेन प्राच्यप्राप- 
कयोरसच््वात्कुतोऽयन्नेन प्राप्तिः। संइत्यःपि निरन्तरं द॑ 
कालभावनय!ऽ्म्यःदि भूमावनाभोगवः!दहिन्नञानलःभात् 
कथमयनेन प्रापिर्येन मुक्ताः स्युः सर्वदेहिन” इति । ननु 
संहृतिपरमाथेसत्याश्रयेसंत्पाद्नुत्पादव्यवस्ायां तवा- 
प्येष पयनुयोग इत्यभिप्रायेणाह । उत्पाद खव धर्मोऽनुत्याद 
उताहोऽनुत्पादो धमऽनुत्पाद इति| उद्वावनासंहृत्यापि 
वागदाहारवजितं त्वचमिति माऽह । उत्पाद इत्यादि 

नि 

(1. 30, 15) । दयोरलौकत्वान्न तच्चतो जल्पितं प्रति- 
भातौति भावः। अनुत्यादस्य परमाधेत्वादिव्यभिप्रायेणह। 
अनुत्यादोऽपौत्यादि । परमार्थानुक्खलत्वात्यर मार्धीऽय- 

मुच्यते । अनुत्याद् इत्याद । अन्याद् रवायु्मच्छारिपुच 
जल्प इति । अनुत्पादोऽपि जल्पयत इति जल्पः । प्रपञ्चो 
विकर इति यावत्। अभिसमयकाले तहिं विं प्रतिभासत, 
इत्याह । अनुत्पाद _रुवेत्यादि । सर्वविकल्पविनिरमुक्तो- 
पराद्य रएवानुत्फादो ग्राह्यः प्रतिभाति । `अग्राहकमेव 

ग्राहकं प्रतिभानम् । कथं पुनरतद्रूधोऽपि तद्रूपत्वेन 
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प्रतिभातोल्याह । रवमेवेत्यादि । रुवमेव यथाद् शन- 

मशक्या पडवत्वात् संद्याऽसत यथा तथा । अथवा रव 

मेव विचारितेन करूपेणालौकमेव प्रतिभाति । अत्यन्तं 

प्रतिभातौल्यपगतशश्वतोच्छेदरूपं प्रतिभासते । सम्यग्- 

धर्मतच्वकथनात्तुत्य्माह । धामंकथिकानामित्यादि 

. 3. 22) | स्थापयितव्यो धारयितव्यः । ननु धम॑भेष- 

भृभ्यधथिगमाभावे आवकोऽपि कथमेवमिति। तत्कस्य 

[क का वा 

इति! अयादित्वेन सत्तम्यन्तातसिस्तथा ततस्तत इत्यपि । 

यच यच परिग्रस्नौकरियते तच तच परिहारदानेन 

निःसरति। धमतायाः स्वाधिगमलक्षणया व्यवश्थापनानन 

चलति । ताज्च धम॑तामागमक्ूपामधिगमेन न विरोध- 

यति। नित्यं समाहितन्ञानाभावेऽपौति शेषः। तथागता- 
धिष्ठानमादश्यन्नाह । धम॑तेषेत्यादि (. 31, 5) । अनि- 
भरितधमाखामनभिनिविष्टधमाणां तथागतश्रावकाणाम् । 
धर्मकेषा प्रतौत्यसमुत्पादनियामता । कासौ धर्मतेत्याह । 
रूपादिलक्षणवरपलम्भसद्वावेऽपि कथं पुनरनिभित- 
धर्माणः आ्आवकाः इति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । 
यथापौत्थादि। रकानेकस्वभाववेधूरयेणानिभितत्वाद्नि- 

अ्रयाहत्वात्। सवेधर्माणमनिितधर्माणः आवकाः प्रन्ना- 
पारमिताभाषणं प्रत्यधिष्ठा रवाऽन्यथा सम्यग्देशनानु- 

` पपत्तेः। पुह्नलनैराक्यमाचप्रभावितत्वेनैवं विधधमम्पधिमो ्ष- 
वेकल्यात्तथागताधिष्ठानेनेति शेषः, तदपि सर्वाकार- 
त्तानियाणं विशेषमागोदिना विना न भवतौत्यतो- 
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सत्वस्यासत्येव भावता स्लासद्धावता । सत्वस्य तच्ो- 
त्पत्यादिभिविविक्तता सत््वविविक्तता। स्वस्य चित्ता- 
तिक्रान्तत्वमचिन्त्यता सत्वाचिन्त्यता। सच्चस्या प्रतिपत्ति- 

रनभिसम्बोधनता सत्वानमिसम्बोधनता । सच्चोऽयथा- 
भ्रूतार्थोऽलौक इत्यभिसम्बोधनता सत्वायथाभूताथाी 
भिसम्बोधनता। रत षट्पद कं यथासङ्खं चतुर्विधनिर्वेध- 
भागौयद् शेनभावनामार्गावस्थासु ग्राद्यम् । रवं न्यायतो 
ऽमनक्कार रव मनस्कार इत्यभिधायोपसंहरनाह 
अनेनेत्यादि ८. 32, 18)। रवंक्.पेणानन्तरोक्तसखभावेनानेन 
मनसिकारेणाविप्यीसप्रहत्तत्वादिच्छामि विहरन्तं बोधि 
सत्वमनेन च प्रन्नापारमितात्मकेन विहारेण मागनियाण- 
लक्षशेनेत्येवं निर्यातव्यवस्लुषु प्रतिविशिष्टान्यधर्माभावेन 
सवेधर्मानुपलम्भतया निर्याणदेवभेभिरष्टामिनिर्यारी- 
निर्याणप्रतिपत्तिर्वेदितव्या । तथा चेक्तम् । 

उदे समतायाञ्च स्वार्थे यनवर्जने । 
अत्यन्ताय च निर्याणं निर्याणं प्रात्तिलक्छणम् ॥ ७३॥ 

स्वाकार न्नतायाच्च निर्थाणं मार्गगोचरम् । 
निर्याणप्रतिपञ्ज्नेया सेयमष्टविधात्मिका ॥७४॥ इति 

सवाकारज्रातेवानुष्टौयमानत्वेन चर्या चित्तोत्यादादि- 
रूपेण हेतुफलात्मकेन निःगओेषाकारतथा समस्तवस्तुपरि 
ज्नानात्तथागतानां सम्बन्धिनौ पुनःपुनः परिवर्ततेऽचेत्यसो 
ग्रन्धपरि च्छेदः सर्वाकारन्नताचर्यापरिवतंः | 

अभिसमयालंङ्ारालोकायां प्रज्ञापारमितावयाख्यायां सर्वा- 

कारन्ञताचर्यापरिवर्तो नाम प्रयमः ॥ 
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सर्वाकारन्ताधिगमो न विना मागेन्नतापरिह्ानेनेति 

मागन्नतां वक्तुमाह । तेनेत्यादि (ए. 38, 1) । तेन समयेन 

माेन्नताकथनकाले पुनभरयोऽपि शक्रः सन्निषख इति 

सम्बन्धः । किम्भूत इत्याह । देवानामिन्द्रः प्रभुस्तस्यामेव 

यथोपवणितायां पषंदि सन्निपतितः । कतकायादिसाम- 

गरोको विहितसम्यकृप्रणमो वा स्वासने निषखः समुप- 
विष्टः। कुवेरश्तराष्विरूपाश्षविरूढकाश्चत्वारो लाक- 

पालाः। सहे लोकधातावा समन्तात् पतिः सदहदापति- 
नायको देवपुचो ब्रह्मापि चतुर्थध्यानप्रभवः । ¢ संव्तन्धः 
पुनस्तिखो भवन्त्यग्न्यम्बवायुभिरि”ति न्यायाद्यथाकमं 
प्रथमादिष्यानचयस्य विनाशेन तस्येव चिरस्थायितया 
पतित्वामिमानादित्येके। अपरे त्वन्यथान्यतरसत्वस्या- 
भाखखरदेवनिकायाच्युत्वेकाकिनः श्रन्ये ब्राह्यं विमाने 
समुत्यन्नस्याहोवतान्येऽपि सत्वा दहोपपद्येरननिति प्रणि- 
धानानन्तरं पणयादिषश्यादपरेषां काकतालौयन्यायेन 

तच समुत्याटे ऽहमेषामोश्वर इत्याद्यमिमानाव््रथमध्यान- 

ठतौयभूमिको ब्रह्मा सहापतिरिति वशैयन्ति ! तवैवं 
पषंत्सन्निपाते मागेन्नतोत्पत्तिं प्रति योग्यताऽपादनाय 
देवादौनां खकमजप्रभायास्तथागतप्रकुतिप्रभामिर्मलिनौ- 

करणता निहतमानसन्तानेऽधिगम उत्पद्यत इति न्नाप- 
. नाय कताऽतो वक्रीक्तयाधारः कथित इत्याइ । योऽपि 

चेत्यादि! खकमविपाकजः खशुभकर्मवासनानि्जातोऽव- 
भासो रश्म्यालोकः,। चशब्दात् कायादिरपि । अनुभावेन 
शक्तिविशेषेण । तेजसा प्रभारूपेण। अधिष्टठानेन साननि- 
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ध्यनेत्येके। कायवाद्धनोव्यापाररश्िमेदादाऽनुभावादि- 
पद्चयमित्यपरे। अभिभूतो ध्यामौक्लतो ऽभूत्। अथेत्यादि 
(7. 33, 9) । एवं मलिनौकरशेन लोकपालत्वाद्यमिमान- 
निरासानन्तरमित्यथशब्द् आनन्तर्ये । इमानौति प्रत्यकष- 
रूपाणि । अन्तिकादिति सकाशत्। प्र्नापारमितामिति 
मागेन्तात्मकाम्। भओ्रोतुकामानौति । ओरतेन न्नानेनाव- 
धारयितुकामानोति । केषां सम्बन्धिनौमित्याह । गोधि- 
सत्वाना महासत्वानामिति। उपदेशमित्यादि। अवण- 
वस्थायां भन्यधारणय शक्षणमुपदेशः । चिन्तावस्थायां 
खौ ता्थाविस्मरणमववादः। भावनावयस्थायां पूर्वोपा- 
जनानुश्सनौ । रतत् सवं बोधिसच््वानाम् । कथं 
श्रोतुकामा नौत्याह । तत्कथमित्यादि । स्थातव्यमित्यादि 
(2. 33, 13) । पद्चयं यथाक्रमं अ्रवणद्यवश्ासु वेदितव्यम् । 
एवमभ्यथितः सुभूतिविगताभिमान र्वोत्पादित बोधि- 
चित्तो मागेन्नताधिगमे भव्य इति विषयप्रतिनियमदारे- 
णाइ । तेन दोत्यादि। यस्मादेव ओरोतुकामानि तेन 
कारणेनोपदेश्यामि कथयिष्यामि । चित्तमिति । श्रन्यता- 
करुणागभमिति भावः। बचियानव्यवस्थानमाभिप्राथिकं 
न लाक्षणिकमिति न्यायाद्नुत्तरसम्कसम्बोधिपर्यवसान 
रुव सर्वो जन इत्यतो वौतरागेतरयोगिनापि बुदत्वप्रा्तये 
मागेन्नता ` भावनौयेति व्यात्निमादर्शयितुं आआवक- 
यानादिप्रतिपनानामनुत्तरसम्यक्सम्बोध्यभाजनत्येनानि- 
यतगोचाणं प्रथमतो महाबोधावाकर्षणाथैमन्येषाञ्च 
प्ररत्तानां सन्धारणधैमिव्यामिप्रायिकं वचनमाह । ये 
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त्ववक्रान्ता (7. 33, 17) इत्यादि । तुशब्दोऽवधारणे । य 

रवावक्रान्ताः सर्वथाऽधिगताः सम्यकृत्वनियामं सखश्राव- 

कादिद्शनादिमागे न ते भव्या योग्धा बुद्धो भवेयं जगतो 

हितायेत्यनुत्तरसम्यक्सम्बोधिनिमित्तं चित्तमुत्पादयितुम् । 

यच बालाऽपि जनः शक्तस्तच कथं विदिताय॑मार्गाः 

आ्रावका न शक्ता इति। तत्कस्य देतोरित्याश्ड्याहं । 
बद्सौमान इत्यादि । स्वमागेनिरदग्धनिःशेषचैधातुको- 

त्पत्तिक्तेशवरणतया यस्मात्ते आवकाः संसारस्रोतसो 

जन्मप्रवाद्ादडसौमानोऽनुत्पत्तिधमतया कतमया दास्ततो- 
ऽमव्या एव ते पुनः पुनरभौश्णं संसरणाय जन्मग्रहणाय । 
ततश्ानुत्तरायां सम्कुसम्बोधौ चित्तमुत्पादयितुमभव्या 
द्रति सम्बन्धः । रुतदुक्तम् । 

यावत् संसारवासस्था भवन्ति वरदरयः । 

तावत् सच्चाथमतुलं शक्ताः कर्तुमनिदताः ॥ 

इति वचनात्। पुनजन्मग्रहणे सति दानादिना सक्वाधै- 
कियायामम्यासाद्रोधिचित्तं सुविशुद्वं तथागतपदप्रापक- 
समुपजायते । अतो महाश्रावकाः ससुच्छिन्नक्तेशतया पुन- 
जन्माखयमुलकारणएनिदटच्या ताहग्विधं चित्तरलं कार्यात्मकं 
नोत्पादयितुं शक्ता निदेतुकत्वप्रसङ्गगत्। बालाः पुन- 
यथोक्तविकलकारणसद्ावेन शक्तवन्तयेवेति युक्तरूपमेवेत- 

+ 

तुशब्दो निपातः प्रस्तावेऽथशब्दार्थं वर्तते । तेषामिति 
महाश्रावकाणं . वश्यमाणानुमोद्नामनसकारेणानुमोदै- 
ऽनुमोदयामि । किमनुमोद्से । इत्याह । स" चेदित्यादि । 
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यदि ते मद्ाश्रावका बोधिचित्तान्युत्पादयेयुस्तान्यनुमोदे- 
ऽहमिति सम्बन्धः । कथं प्रतिशिप्यानुमोदे स चेत्याह । 
नाहमित्यादि। यदि नाम विनेयविशेषापेश्चयाऽऽभिप्रायिकं 
वचनं प्रागुक्तवानहम्। तथापि न पुनः कुश्लमुलस्य 
बोधिचित्तप्रभवबुदधत्वस्यान्तरायमसम्भवित्वेन विच्छेदं महा- 
आ्आवकाणां करोमि। कथं न करोमीत्याह । विशिषटेभ्य 
दत्यादि । यस्मादिशिषटेभ्यः कल्याणमिचादिम्यो विशिष्टतमा 
रव बोधिचित्तादयो धमा अध्यालम्बितव्याः प्रतिकांछि- 
तव्याः। दग्धपुनभवक्तशानामपि च आआवकप्रत्येकजिनानां 
कथं तासु तासु गतिषु जन्म न विरुध्यत इति न वक्तव्यम् । 
यस्माद्योऽनन्यसत्वनेयस्य जन्तोरभिरतिपुवेको हौनयस्थान- 
परियहः। स सम्यगात्मख्रेहवतो दुःखसुखत्यागात्तिवाज्छा- 
पूवकस्तद्यथा कामिनां स्त्रौगुणपरिग्रहस्तथा चेश्वराद्यनधि- 
शितस्य जन्तोरभिरतिपुवको ग्रहोऽयं गरभ॑स्थानपरि यह इत्येवं 
सखभावदहेतुना लीनां देधातुकोत्पत्निं प्रति सामथ्ये प्रति- 
पाद्यते । महाश्रावकासतु सोपधिनिरूपधिसंज्नकं बोधिद्धयं 
लब्धा भवादुरुकरुणाप्रन्नावेकल्येनो चस्तमानसाः प्वविधा- 
धित्तायुःसंस्कवारपरिषशयाजिवाणासम्भवेऽपि प्रदौपनिर्वाण- 
प्रख्यनिवाणसंन्िनो व्यतिटत्तचैधातुकजन्मानच्युतिचित्ता- 
नन्तरं परि शुङ्धेषु बड्घ्ेवेघनाश्रवे धातौ समाहिता रव 
पद्मपुटेषु जायन्ते । ततस्तेऽमिताभादिसम्ब भास्कर करेर- 
क्िष्टतमोहानये प्रबोधिता बोधिचित्तसुत्पाद्य मुक्तयवस्णायां 
 नरकादिचारिकामिव गतिं गच्छन्तः कमेण बोधिसम्भार 
सम्भृत्य लोकगुरवो भवन्ति इत्यागमान्निश्चितमिति । 
पुनभवक्लेश्का रणनिटतत्या बैधातुकोत्पत्तिकायें निवर्तते 
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नत्वनाअवधातूत्यत्तिरिति कथं विरोधस्तस्मात् सवेस्मिन् 

याने सर्वयैकमहायानसमवसरणदेश्नैव न्याय्या लश्यते । 

शवच्वार्यसडर्मपुण्डरौकसत्यकौपरिवर्तादिपषु पादः सुनौतो 

भवति। “ भविष्यसि त्वं शरिपुचानागतेऽध्वनि सम्यक्- 

सम्बद्धः” । तथा ५ रकं हि यानं दितौयं न विद्यते" 

इत्यादि। पुनरुत्नासपरिवजंनाथं केषाञ्चिद् श्थमकरल- 

मेघादिष्ेकयानरेशनार्थो नीता इति भगवतैवं स्यष्टौ 

कृतः । लङ्कावतारे चोक्तं “ नास्ति महामते आवक- 

यानिकानां आवकयानेन मोक्षाऽपि तु महायानपयव- 
सानिका णव ते" इत्यादि। तथार्यनागाजुनपादास्तन्मता- 

नुसारिशश्चैकयाननयवादिन राहुः । 

लच्धा बोधिदयं छ्येते भवादुत्चस्तमानसाः । 
भवन्त्यायुश्यात्तष्टाः प्रात्तनिवणसंक्निनः ॥ 
न तेषामस्ति नि्वणं किन्तु जन्म भवचये । 
धातौ न विद्यते तेषां ते ऽपि तिष्ठन्त्यना्रवे ॥ 

अक्ष्टात्नानहानाय पश्चाद प्रबोधिताः । 
सम्भृतया बोधिसम्भारांस्तेऽपि स्यु्लोकनायकाः ॥ 

दति । तदेवं सर्वाकाररमणौोयतत्वनि्दे शदार्थसुभूतो 
समुपजातबहमानानां प्रसादोपहृहणाय भगवानाह । 

 साधित्यादि ४.५.5)। अगोचरोऽप्येवमर्थो विस्यष्टवाम्िः 
- प्रत्यक्षेणेव प्रकाश्यत इति विस्मये साधु साध्विति दिर- 
भिधानम् । यदि वा खविवक्षितस्य व्यक्तं द्योतनात् प्रहे 
पुनः साधुरिति वचनं शोभनमेवेतद्यददसौति। खलशब्दो 
ऽवधारणे { यःश्ब्दो निपातो यस्मादथे वतेत्ते। कचि 
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पुस्तके यदिति पाठः । यस्मात्वमेकयानदेशनया बोधि- 
स्वानां खपक्षस्थिरोकरणेनोत्साहं ददासि नानानय- 
वादिनस्वायासङ्गपाद्ास्तदनुसारिणश्चान्यथा व्याचक्षते | 
येत्ववक्रान्ता इत्यादि वाक्यं नौताथैमपि तु खल्वित्यादि- 
वचनं नेयाथेमतो व्या्यर्थो बुद्धगोचकानधिकत्येति । 

तथा । 
अआकषंण्थमेकेषामन्यसन्धारणाय च | 
देशिता नियतानां हि सम्बद्ेरेकयानता ॥ 

इत्यादिना च दवान्तरविरोधं परिहरन्ति पूव- 
सिनेकयानदेशनापक्षे ये आआवकादिबोध्यधिगमपूविकां 
महाबोधिमधिगच्छन्ति ते तावत्कालं व्यपदेशेन खआावकादि- 

गीचका व्यपदिष्टाः। प्रथमतस्तु प्रसुदिताभूम्यधिगमानु- 
क्रमेणानुत्तरबोधिभाजो महायानगौचका इति गोचभेदो 
न विद्यत इत्यलं प्रसङ्गन । इदानीं मागेन्नतायाः स्वभावं 
कारिचच्च कथयन्नाह । छतन्नेरित्यादि । निष्यादितोप- 

कारस्मरण्दक्षाः छतज्ाः। ननु विशेषमागदिनाऽपरि- 
समाप्तकायेत्वात् क्ियमाणोपकाराः कथमेवं वदन्तीति । 

न मि नि, न क 

(2. 34, 9) पु्वैका रव ॒पौवकाः। प्रन्नादेराक्षतिगणत्वेन 
सखा तङ़्ितविधानात्। अस्मदथेऽस्माकं प्रयोजनेन 
छतेनेत्यधैः । श्रावकयानपुरःसरस्य धमचक्रस्य प्रवतना- 
दिति मतिः। यथेत्यस्मदथै इति सम्बन्धो यदि वा यथा- 
ऽववदित इति । बह्मचयंमब्रह्यचर्यादिर तिः । 

टत्तस्थः अ्रतचिन्तावान् भावनायां प्रयुज्यते । 
16 
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इत्यनेन यथासम्भवं पच्चशिक्षापद्ा दिकत्वं कथयति । 

बोधायानुत्तरबोधिनिमित्तम् । चरन्नित्यासंसारं सत्वाथ- 
कर ण्रहृत्तत्वेनोत्पादि तबोधिचित्तस्य सर्वथा मागंन्नतया 
ल्ञेणाप्रहाणमित्यस्याः सखभावेन क्तीश्वशितामासाद्य दीधं- 
कालं प्रतिपद्यमानः सन्नित्यनेन खभावः कथितः, अन्धथा- 

ऽपरिपुशेव बोधिचर्या स्यादिति मतिः। अ्रववदितो यथा- 
ववादेन दानादिषु पारमितासु। अववाद्ः छतोऽववादि- 
तीऽववाद्ं दत्वाऽववादकः कत इति व्युत्पत्तिः । कचिद्व- 

वादित इति पाटः सुगमः। अनुशिष्टोऽनुशशणसन्धा। तवेति 

तेषु आआवकेषु कचिदवस्थायाच्चरतेति | यथाक्तस्वभावस्य 

भूतकोटेरसाशात्करणेन प्रन्नोपायकोश्लेन च दाना- 
दिमिरपरिख्हीतासमादापितापरिमोचितसत्वपरिग्रहण- 

समादापनपरिमोचनादिकम कृवैता सम्भृतसम्भारेणेति 
कारिचमावेदितमन्यथाऽधिगमानुपपच्या अनुत्तर 
ताथागतं ज्ञानमुत्पादितमधिगतम् । णवं दृष्टन्तमावेद्य 

दाष्टा्तिकम्थमाह । खवमित्यादि (. 34 13) । रवमिति 
तथेत्यथेः। अपिश्ब्दान्न केवलं भगवताऽस्माभिरपि 
महाश्रावकेरववादानुशसनौभ्यामेवानुग्रहपरैन्दनान्धाये- 
नानुपरिग्रहोतव्या अनुपरिवारयितव्याश्च। तथोत्तरो- 
त्तरपरिपाकाथे संपरिथहौतव्याः संपरिवारयितव्धा- 
्रेति। चश्ब्दोऽवधारणाथैः।, कोऽच प्रतिबन्धो यथा 
भगवान् पुवे बोधिसच्वावस्थायां आवकषैर नुपरि तो 
भवद्धिरपि आावकैरन्ये बोधिसच्चास्तथानुपरिग्रहौतव्धा 
इति । तत्कस्य इेतोरित्याश्ड्याह । अस्माभिर पौत्यादि 

जोक क ज 



अभिसमयालङ्ारालोकः | १२३ 

बोधिसच्वावस्थायामस्मदयथं ब्रह्मचर्यचरणं जातमिति पूर्व- 
रुतोपकारावबोधकारशेन तेषां प्रत्युपकारचिकौ्षया 
तदन्तिकेऽस्दथें ब्रह्मचयें चरन् भगवान् बोधिसच्वावस्ायां 
प्रियतमः शक्यसुनिरनुपरि श्डौतः। अस्माभिरपि आआवक्ैः 
शाक्याधिराजस्य बोधिसखावस्थायामस्मद थे ब्रह्मच्थचरणं 
जातमिति पूवकतापकारावबोधकारणेन भगवतः प्रत्युप- 
काराभिप्रायाचयुष्पदन्तिकेऽनागतसच्वाथे ब्रह्मचयें बोधि- 
सत्वाः प्रियतमाश्चरन्तोऽनुपरिग्रदहौतव्याः । रवं हि वयं 
भगवतः क्तज्ना इति । रवमनुपरिग्रहे किं भवतीत्याह । 
क्िप्रमित्यादि। अभिसम्भोत्स्यन्तेऽधिगमिष्यन्ति । कचि- 
दभिसम्बुध्यन्त इति पाठः । स तु नहि तदानौमेवाभि- 
सम्बध्यन्तेऽनुपरिहौता इति, चिन्त्यमित्येके । अविकल- 
कारणसम्पत्या कार्योद्यविवक्षायां वतमाननिद् श इत्य- 

, परः। यथोक्तमेव ध्यामौकरणादिकं प्रतिपत्तव्यम् । 
तथाचोक्तम् । 

ध्यामौकरणता भासिदेवानां योग्यतां प्रति । 
विषयो निथते व्याप्तिः खभावस्तस्य कमं च ॥ १ इति 

अधारादिकमेवमभिधाय श्रावकमागौथेमादइ । अथ 

कस्वयष्ानिचादि । तेन होति ७,४५.19 । यसा 
न्मार्गक्रताधिकारे खमार्गप्य॑न्तगतिमासाद्य यानान्तर- 
विनेयसक््वाथे प्रत्य साश्रात्करणेन सहेतुकमार्गोपदेशए-. 
परिचयकौश्ल्यात् सव॑मार्गाः परिपूरयितव्या बोधि- 
सच्वेन तस्मात् कारणच्छावकमागे भाषिष्येऽदहं कौशिक 

शूखिति सम्बन्धः । यथा देवे वषत्यप्यवाद्युखे धटे न 
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किञ्िदप्यदकं प्रविशति तदत्वमवाद्युखो भूत्वाऽप्रतिपत्या 

मा रिव्या । साधु देति । यथोत्तानाशुचिषटे यदुदकं 
प्रविशति तत् स्वमशुचौभवत्यकार्योपगतं तद्वच्च विपरौत- 
प्रतिपच्या रतम शुचौकुवेन् मा खखित्याहइ । सु चेति । 

यथोत्तान श्चिद्धिद्रधटं प्रविश्ष्यदकं न तु तिष्ठति तद्व 

मस्थिरप्रतिप्या मा शण किन्तु तथा खण यथा पटतरा- 

नुभवद्वारेण चेतसि स्विरीभवतीत्याह । मनसि कुर्विति । 

रवं हि अवशं सफलमित्याचार्यवसुबन्धः । मध्यस्थोऽ्थोव 

भूत्वा णिति यथाक्रममाह। साध् च सुष्ठ चेति। तथेव 
म 

विचारको भूत्वा निरूपयेत्याह । मनसि कुविति। अनेन 

ओ्ओठृलश्षणमावेदितमित्यायदेवः। भाषिष्येश्दं त दति 
तवानुग्रहाय प्रकाशयिष्यामि । कथं भाषिष्य इत्याह । 
यथेत्यादि । यथा येन प्रकारेण प्रज्ञापारमिनायां 
श्रावकमागसखभावायां सथातव्यं प्रतिपत्तव्यम् । रखव- ` 
मभ्युपगन्येदानौमाइह। श्रन्यतायामिति (९. 3५ 20)। दुःखा- 
दिचतुरायसत्यसम्बन्धिनामाकाराणामनुपलम्पे सामान्यो- 
क्तावपि विशेषप्रतौतिः पूर्वाचार्यसम्प्दाया्तुसारेण भव- 
तौति नाच सन्देहः । तदयं सं्ेपा्थः। तचोदयव्ययधर्मिं 
त्वनानित्यतः । साञ्रवस्य वस्तुनः प्रतिङ्रलत्वेन दुःखतः 
रव छत्वाऽनित्योऽप्यायमार्गोऽनाञ्रवत्वेनार्याणामप्रतिङ्कूल 
इति नाख्य दुःखत्वप्रसङ्गः। परेणात्मना श्रन्यत्वादनात्मतः 

, सखयमनात्मत्वन शशन्तत इति दुःखसत्याकाराः । फलस्येव 
बौजं मुलदेतुत्वेन रोगतः। फलसमुदयत्वेन गण्डतः। दःख- 
मत्ययत्वन शल्यतः। दुःखपरम्पराग्रभवत्वेनात्य्थेषातादन्यत 
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यस्मान्न्वेधभागौयाधिगमपुव॑कं चतुःसत्यपरिन्नानं तस्मा- 
दोधिसच्वेनोष्मराधिगमाथे रूपं रूपस्वभावेन श्रन्यम् । रवं 
वेद्नादयो या च रूपस्य श्रन्यता या च वेदनादी- 
नामद्यमेतदद्ैपौकारमित्यभेदतो भावनौयम्। अय- 
च्वार्थो महासन्नाहसन्नद्चेन भवितव्यमित्यनेन कथितः । 

तथाहि मध्यमायां जिनजनन्धामुक्तम् । “कियता 

बोधिसच्वो महासन्ाहसन्नद्धो भवति । इह सुभूते बोधि 
सत्वः श्रून्यतया सर्व॑धर्मानभेदतः प्रन्यवेश्त ” इत्यादि ॥ 
तथाचोक्तम् । 

रूपादिस्कन्धश्रन्यत्वाच्छुन्यतानामभेद तः । 
उष्माणः 

इति मूधाधेमाह । न रूपे स्थातव्यमि(?. 35. "त्यादि । 
` उपलम्भयोगेनेति भावः । रुषामेव पच्चस्कन्धानां न चश्ष- 
षौल्यादिना न स्मृ्युपस्थानेित्यादिना न ओरोतञ्ापत्ति- 
फाल इत्यादिना ` च यथाक्रमं साश्रवोभयानाखववक्चेन 
प्रभेद द् श्यतोति हारकाथः। धालत्वादीनाञ्च खरूपल्टण- 
मभिप्रतौतमिति न लिखितम्। यावन्न मनोविज्ञान इत्य 
यावद्गहणेन घ्राणादिविन्नानातिदेशं करोति । न बुद्ध्व 
स्थातव्यमित्यनुत्तरसम्यक्सम्बद्त्वे यद्याधारात्मके रूपादौ 
न सथातव्यमेवं तहिं व्यादृत्तिफलत्वात् सर्ववाक्यानां 
.रूपादिकमिति तादाव्येनावस्थानं प्राप्तमिति कस्यचिद्ा- 
शङ्ानिषेधाथेमाह । इति हि न रूपमित्यादि 0. 35, 19) 
इतिशन्दस्तस्मादथे । हिशब्दः पूर्ववत्। तदयं वाक्यार्थो 
यस्माच्यायतोऽनुपलम्भभावनया रूपादेरसन्वादाधार- 
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सम्थक्सम्बद्धेऽपि प्रसङ्गस्तस्य सर्वाकारक्ततायाः सर्वसच््ार्थो- 
देशेन विशिष्टत्वात् । अनेन च नवमौ प्रत्येकबद्धभूमि- 
रुक्ता। ग्रा्याधेविकल्यप्रहाणेन आवकभूमिमतिकम्योल्लं्य 
ग्राहकाथेविकल्याप्रहेनानुत्तरवद्भूमिमप्राप्यानधिगम्य। 
तथेव बुद्धो दक्िणौय इति । न स्थातव्यमिति पद् विदग्ल- 
नाह । बुद्ध इत्यादि । परथग्ननभूतमिति। अधिसुक्तिचर्या- 
भूमिम् । अप्रमेयाणामित्यादि (. 36, 21) । प्रत्यक्षादि. 
प्रमाणेन प्रमातुमश्कयत्वादप्रमेयारम् । रकत्वादिसञ्खा- 
रहितत्वेनासद्खानाम् । रतेन यच कचिद्विनयादौ 
सुभद्रान्तप्रतिनियतसच्चाथेकर णसुक्तम् । तदाभिप्रायिकं- 
मित्युपपन्नम्। यद्वा लाकधातावथकियामधिङत्य तदुक्त- 
मन्यच तु निमाणमेधेः सवेलाकधातुषु सत्वाथ॑कारणाद- 
प्रमेयादिवचनमविरुड्म्। अथवाऽन्धादेवेदं प्रतिविशषटं 
महायानसंक्नितं यानान्तरं गाम्भौ्यादियुक्तमतोऽच विलक्ष- 
णेव देशेति न यानान्तरेणए सह विरोधो वाच्यः। 
तथान्यचाप्येवंजातौयकेधर्थेघयमेव परिहारो यादयः । 
सक्लानामये  छत्वेति। केषां चिदानादिमिरभ्युदयधरमं 
निष्याद्य परिनिर्वाप्येति आवकादिनिर्वाणे कांथिननिः- 
ओेयसधमे प्रतिष्ठाप्य । श्रावकप्रत्येकबुद्धसम्यक्सम्बद्धत्व- 
नियतानिति यस्य कुश्लनि्वेधभागौयादेरधिगमान्निय- 
मेनाभ्यदयनिःञ्रेयसधर्मो प्राप्यते तच हेतौ स्थापना- 
दन्यान्नियतान्नियतगोचस्थानिति यावत् । बुदवभरूमावि- 

(2. 37, 1)त्यनेन समन्तप्रभा द्शमौ बुद्धभूमिः कथिता । 
बुद्धकत्यमितिः धमचकप्रवतनम्। बुद्धपरिनिर्वाशेनेति 

17 
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आवकाद्यसाधारणपरिनिर्वशेन । रतच्च परिनिवांणमिष्टं 

निर्माणकायेन । कुत रतत्। आगमादुक्तितश्च । तथा हि ये 

समग्रस्थितिहेतवत्ते नित्यमुपरतस्थितिधमौणो न भवन्त 

यथा संपद हनेन्धनादिसमग्रस्ितिकारणा धमादयः । 

सम्धगासंसारमविकलसख्ितिदहेतवख बुद्धा भगवन्त इति । 

सखितिविच्छेदव्यापक्ेनासमग्रसितिदेतुत्वेन विरुडस्य समग्र- 

सितिहेतुत्वयेद विधानाद्यापकविरुद्ञोपलब्धिः। कथं हेतु- 
सिद्धिरिति चेदुच्यते । स्थितिहेतुवेकल्यं सच््वाथसंपादन- 
शक्तिपरिषयान्महाकरुणव्यपगमाद्ायुःसंस्कारावस्थापन- 

वशिताभंशच्ौ वितेन्द्रियविपाककमंमयादा नादुद्विनेय- 
सच्वाभावलो वा भवेत् । तच शस्तुरव्याहतशक्ति्नान- 
प्रतिन्नानान्न प्रथमो विकल्यः। को हि तस्यान्यथा खज्ञा- 
देविशेषः स्यात्! दौधकालाभ्यासेन ओ्रोचियजोरिङ्ग- 
नैणवत्सात्मौकतत्वानममहाक्षपायाः। न यल्लेन विना 
हानिययन्स्तु नादोषदशनादिष्डतद्रसास्वादलम्पटस्य तस्या- 
मेव बुद्धः पश्पातादिति। नापि दितौयो विकल्पः 
संभवति । खड्पाद्ाभ्यासकाष्टावसानगमनात्। न 

विकल्पस्तृतौयोऽपि युक्तिसङ्गतः। तथा शुक्तम् । “यस्य 
कस्यचिदानन्द चत्वार दिपादा आसेविता भाविता 
बहुलोकता आकाङ्कन् स कल्पं वा तित् कल्पावशेषं 
वा, तथागतस्यानन्द चत्वार ड्धिपादा आसेविता 

` भाविता बहुलोरता ` आकाङ्कन् स तथागतकल्यं 
वा तिष्ठेत् कल्पावशेषं वेति” । जौवितफलकर्मसंशयो - 

` ऽपि नानल्पकल्योपचितप्राणतिपातप्रतिविरतेरभ्यस्ता- 

नन्तोपायदानपारमितस्य गुरोः सम्भाव्यते अयं हि हेतु- 
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फलयोः धर्मों यत् प्रष्टाङ्ेतोः परकष्टं फलमप्ररष्टाचाप्रलष्ट- 
मिति। अन्यथा कारणप्रकर्षभ्यां काये तद सम्भवा- 
न्नोपकार्योपकारकभावो भवेत्। तङ्गतमेदानपेश्षणात् । 
अस्ति च शस्तुरमितजौवितकारणमनवद्यामितपरवध- 
विरत्यादौति कथमन्दशतमप्यनवस्थानम् । सर्वस्यैवास्य 
सवत्तताफलमिति चेत् नाभिमुखेन दौधकालजौवितफल- 
संवणेनात्। प्राणातिपातविरतिदानपारमितयीच्न्वय- 
व्यतिरेकाभ्यामनल्पमायुः फलमुपवरितम् । यश्च यस्या- 
भिमुखेन इेतुवेग्यते स परिपुषटप्रत्ययसमवधानेन । तद्- 
त्पादयनेवान्यस्यापि यदि निमित्ततां प्रतिपद्यते तदा न 
दोषः। न त्वसकृदिनिशितं फलमपहायान्यदुत्पादयति । 
सश्छदप्यतज्जननकत्वप्रसङ्गात् । किच्च धर्मतत्ताभ्थासवशदेव 
सबवाकारन्नतो पजायते। पुण्यसम्भारस्तु तस्य विशिष्टाखयो- 
त्पादनाद्ानुगुखमापद्यते । तस्मात् साहसमा चं पुणख- 
परिषयाद्वगवतो मरणवणेनम् । स्या्तिस्तथागतविनेय- 
सक्नासम्भवात् परिनिवीशमिति । तदच चिन्त्यम् । किं 
बुद्धरूपविनेया रव सत्वा विद्यन्ते किं वा रूपान्तर- 
विनेया चअपौति। यदि पूवैः पश्षस्तदा शक्रादिरूप- 
सन्दशनविनेयजनसम्भवात्तादरप्येण किनावतिष्ेत्। आञख- 
यन्ते हि दयाविधेयचेतसश्चेष्टान्तरमपि जनदहितसम्पाद- 
नाय यथा भगवतैव चक्रवतिरूपमास्ितम्। न च शकरा- 
दिरूपविनेयाभावोऽपि ज्ञापकाभावात्। शक्रादीनां परा-. 
पकाराभावप्रसङ्गच्च। अपि च। रकच लाकधातौ बुद्धरूप- 
विनेयजनाभावेऽपि लाकधात्वन्तरेष्रपरिमितेषु तद्भावात् 
किमस्य परिनिर्वाणम् । धात्वन्तरेऽपि ते न सम्भवन्तोति 
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नि रिति 

चेत्। तदिदमन्नापकं नहहौद् पदयते कचित् सवेधेव लाक- 

धातुषु बुद्रूपसन्दश्नविनेयाः सत्वा न सन्तौति । अथ 
मतम् । नियमतो न सन्ति । सत्त्वे हि पराथैरत्तेः किं 
परिनिर्वणमिति । नन्विदमेव न सिङ्खं परिनिरेत इति । 
यस्मादेकच धातौ बुद्धरूपसन्दशैनविनेयासच्वे निर्वाणोप- 
द्श्नविनेयजनानुग्रहविधानायोपदशितनिरेतिरप्यन्यचा- 

विकलं जातिबोधिधर्मचक्रप्रवर्तनाद्युपद शयतौत्ययं समयः । 

यथोक्तम् । 
न बुद्धः परिनिर्वाति र्मोऽन्तहौयते न च। 
स्वानां परिपाकाय निर्वाणं तूपदशयेत् ॥ इति 

अन्धच्ान्येऽपि तावत् साधवो बोधिभवभाविनः। 
छपाद्ारिद्रोपि सत्यधनपालनाय प्रतिन्नञाताथैनिर्वहण- 
मवश्यं तया सवश्क्तिपरि क्येणापि सम्यादयन्तो दृश्यन्ते । 
तथागतासतु सकलसाधुजनचूडामणयः समुत्तौणेभवभयाः 
सात्मौकतहौसत्यकरूपाधर्मा णोःप्रतिहतन्नानश्क्यो न सम्पा- 
दयन्तोति कः पुनः सचेतनः अ्रहध्यात् । प्रतिक्नातच्च नैः 
स्नानामत्यन्तदुःखनिर्मोक्षिणम् । तथा हि भगवता पूव 
प्रणिहितम् । 

अनेन पुष्येन तु सर्वदशिता- 
मवाप्य निजिंत्य च दोषविद्दिषः । 

जरारुजाश्त्युमहोर्मिंसङ्कलात् 
समुद्धरेयं भवसागराज्नगत् । इति 

` न च जगच्छन्देन कतिपयसच्चगरहणं न्याग्यम्। मा भूत् 
सर्वेसच्वालम्बनाभावो महाकरुणाया इति । अतश याव- 
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देकोऽपि सल्वोऽसे न तावन्निर्वाणं छपाश्यस्य युक्तम् । न 
सम्भवत्यपयन्तत्वात् सवेसत्वानां संसारादभ्युद्रणमिति 
चेत् । अत रव दयामयस्य तदाश्यस्यापर्यन्तमेवावसान- 
मन्यथा न प्रतिन्नानुरूपमनुष्टानं भवेत्! न च महा- 
करुणानुरूपम्। तथा दोयं महाकरुणा सर्वसत्वदुःख- 
परिचाणेच्छाकारा तदस्याः सुभावितायाः कुलोऽकाण्ड 
रव विच्छेद्ः। स्यान्मतिः। न विच्छेदः किन्तु ये तत्काल- 
भाविनो बुद्विनेयाः सुभद्रान्तास्े सवे विनौताः। ये 
चान्ये कालान्तरेण परिपक्रसन्ततथो भविष्यन्ति । तदर्थै- 
करणायान्य एव तथागताः क्रमेणोत्पत्स्यन्ते । ततस्तड़त- 
सम्पादनायान्धमेव कञ्चिद्रोधिसच्चमभिप्च्य परिनिर्वाति, 
अन्धथान्तरालेऽपराथेटत्तेनिरथेकमवस्थानं भवेदिति । 
तदयुक्तम् । बुद्विनेयसत्वाभावस्यासिडइत्वात् । सर्व॑लाक- 
धातुषु क्रियान्तरविनेयजनभावाच । यथोक्तं प्राक् | न 
चानथेकमवस्थानं तदथेकरणायैवावस्थानात्। यथा 
शक्याधिराजस्येव सुभद्रपरतौश्या कतिपयक्षणवस्थानम- 
भूत् । खल्पतरः स काल इत्यपि न सम्यक् । येनाभि 

प्रेतफलाहितचेतसो न कालस्य दै्यमरैष्ये वा गणयन्ति । 
कालान्तरेण परिपक्षसन्ततिष्ठपर रव समर्थो भविष्यतीत्य- 
नुत्तरम्। यस्मादेवं बोधिचित्तोत्पादनेऽपि न यनः प्राप्रोति 
बहनां लाकाभ्युद्धरणाश्यानां व्यापारदश्नादेतैरेव 
व्याए्रताः किमच मया करतव्यमित्याश्यात् ! कारुणिक- ° 
त्वादिमां गणनामक्षत्वा इत्तिश्ेत्। अत्यन्तावस्थाने 
कसमाहणानामारमभन्ते । युक्ता हि तस्यामवस्थायामगणना 
सात्मौशतत्वहत्तिहेतोः करुणायाः । 
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तस्मात् । 
ञ्रर्पकल्या संस्येयभावनापरिवद्विताः 
तिष्ठन्त्येव पराभौना येषां तु महतौ छपा ॥ 

गणमयमूरते्तु भगवतोऽत्यन्तोच्छेदलश्षणायां परि- 

निरईताविष्यमाणायां तच्छरणार्थोऽपि नेदानौन्तनाना- 

मुपपद्ते ! तथाहि चाणाथैः एरणार्थो व्यते यख बु 

भगवन्तं शरणं गच्छति । सोऽशेक्षान् बुडकारकान्धमान् 

शरणं गच्छति प्रदौपप्रबन्धस्येव बुद्धकारकाशेश्षधमत्मक- 

जिनाल्यन्तप्रत्यस्तमये कुतन्तेषां चातुं साम्यम् । सामथ्ये- 

सम्भवेऽनिर्ईतिप्रसङ्गः सामथ्यंलक्षणत्वादस्तुनः। अतो - 

तार्थसितस्य न शक्ति्व्यहन्यत इति चेत् । नातौतस्य 

ताद्रष्येणास्तितव वर्तमानताप्राप्तेः। तथा च सैवाप्रतिष्ठित- 

निवोणसिद्धिः। समस्तरूपग्रत्यस्तमये वा किमवशिष्यते । 

अथ मतम् । तदुपदिष्टस् प्रवचनरल्नस्य चातुमद्यापि 

सामर्थ्यमस्तौति तस्यापि सामथ्यसुच्यत इति । यद्येवं न 

मुख्यं तदं तच्छरणं स्यात् । न हि तत्कार्यस्य सामथ्ये 

तस्य भवति। खभावभेदात्। तस्य चाधुना सामथ्थमेका- 
न्तेन न प्रच्युतमिष्यत इति । नानुपचरि तस्तच्छररण- 

्याऽस्ति। को वाथमागमधराणामस्थाननिबन्धो यदमोौ 
निष्कारणवैरिणो युक्तया गमान्तरोपेतमप्यामिप्रायिक- 
मागमाथैसुल्लङ्ा भगवन्निरृतिप्रतिपादनाय सोत्सादाः 
सन्ति्न्ते। भगवतः परिनिवणाभावे कथं धातवो 
दृश्यन्त इति चत् । नापि धात्रूनामयोगो भगवद्ाधि- 
पत्याटेव तदिनेयानां प्रसादायतनधातुप्रतिभासनात् 

परमाथेस्तु धातवो नेष्यन्त रव। मायोपमन्नानभयकायत्वा- 



अभिसमयालङ्गराल्ोकंः | १२५ 

न्ुनौ नामकलुषधियामासंसारावस्थानाच्च। यथोक्तं सुवशे- 
प्रभासोत्तमख्जे । 

यदा शविषाणेन निभ्रेणौ सुकता भवेत् । 
सर्मस्यारोहणा्थाय तदा धातुभविष्यति ॥ 

अनस्थिरूधिरे काये कुतो धातुभविष्यति । 

इत्येवं नासिद्धो हेतुः! सपश्भावान्न विरुङ्धः। अविकले 
कारणे सति कायौसम्भवायोगो बधक इति विपर्यये 
बाधकप्रमाणनानैकान्तिकः। अथ मतम् । आसंसाराव- 
स्थितौ महासुनेरव्याहतन्नानश्क्तिकस्यापरतथागतोत्पादो 
व्यथे इत्यदोषो यस्मादव्याहतज्नानशक्तित्वेऽपि यौगपद्येनापि 
बहुबुद्रूपविनेयसन््रर्थेषु भगवन्तस्तथागतास्तुल्यकारण- 

इत्तित्वाच्छिलावस्तव्थमण्डकोद्वरणेन प्रथग्जनभ्रुमिखिता 

इव दयालवः प्रवतन्ते। नप्यपरतथागतेत्पादे पुवेतथा- 
गतन्नानशक्तिर्व्याहतेति वक्तव्यम् । एकच सन्निपत्यापि 
तद्रपसन्निपातविनेयजनसम्भवे स्वाथकर णात् । तथाद्य 

कस्याव्याहतन्नानशक्तिसद्धावेनापरेण तत्तल्यदेतुना तथा 

न भवितव्यमिति न्याय्यम् । न देकः खरिग्रेत इत्यपर. 

स्तत्समाननिमित्तेनं भवितव्यम् । स्यात् मतिरेकतथा- 
गताविनेयत्वे सर्वेषामविनेय इति नैवम्। यस्मादेकस्य भग- 
वतोऽविनेयत्वेन तुल्यसम्भारतया बह्हनामपि तथागतानां 

प्रत्येकभेकैकरूपेणाविनेयोऽपि सन्ननिमितवबहुबुद्धरूपविनेयः 
स्यामिति। तथ।विधप्रणिधानादिकारणसमारित्तत्वेन युग- 

पत्सर्वेषामेव विनेयो भवति ! अत रव सखपरिपाचित- 

सक्चविनयासम्भवान्रापि श्रावकैवा समानत्वमवसेयम् । 
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अत रव तद्रपसन्िपात विनेयजनासम्भवान्नेकस्मिन् सम- 

वधानमत एव च नैकलाकधातौ युगपदहतथागतोत्यत्तिः। 
तत्छम्भवेऽपि न विरोधोऽपगतमात्सयेष्यादिमलानाम् । 
तथा हि तैरित्यं प्रणिहितम् । 

यथा यथा्ैसम्यत्तिभव्यानासुपपत्स्यते । 
तथा तथावभासोऽपि भ्रूयादस्मत्समाश्रयात् ॥ 

इत्यलमतिप्रसङ्गेन । न्धायोपपन्रतथागतनिमाीणकाय- 
परिनिर्वाणेऽप्यस्यानांँनुपपत्तिरित्यमिप्रायवान् यदौत्या्य- 
नुवादपुवंकमाह । तत्कथं पुनरित्यादि (?. 37, 10) । 
यद्येवन्न सातव्यम् । तदानेन बोधिस्वेन कथं केन पुनः 
प्रकारेण स्थातव्यं प्रतिपत्तव्यम् । शिक्चितव्यम् । प्रति- 
पत्या संपादयितव्यम्। किंशब्दस्य कछेपाभिधायित्वाननैव 
केनवित््रकारेणेत्यथैः। तदचनेनैव परिहारं दापयितुमादह। 
तत्किं मन्यस इत्यादि । यत्तयागतस्धानं तत् विं त्वं मन्यसे 

बध्यसे । यदि स कथयेत्याह । क्ेत्यादि । रपि त्ूपा- 

अ 

प्रतिपादितमिति ग्राद्यम् । स्थानशब्दस्य यथारूतत्वेन 
दोष इत्यभिप्रायात् प्रतिवचनमाह । न कचिदित्यादि । 
ननु ग्रधरक्टादौ स्थितोऽपि भगवान् कथं न क्रचित्स्थित 
इति । तत् कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । अप्रतिष्ठितमानस 
.(0- 37, 15) इत्यादि । यस्मादोधिसच्वोऽभिसम्बध्य तत्वतो 

` धमाणामनिदशेनादप्रतिष्ठितं मानवमानसमस्येत्यप्रति 
हितमानसस्तथागतः। तस्मान्न क्चिदुपलम्भयोगेन स्थित 
इति पूर्वेण सम्बन्धः । तदेव कथयन्राह । स नवेत्यादि, 
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संत इति । कामादिके । असंखत इति । तथतादिके 
तच न स्थितस्तत्वतो वसूवनुपलम्भात् । न च ततो 
ब्युत्ित इति । नैव तचास्थितो निर्विषयस्य नजोऽप्रयो- 
गात् । संरत्या सखानमष्यानं वा म्रन्तप्तं भगवत इति. 
मतिः। रवमस्माभिरपि पारमार्थिकाभिनिवेशनिषेषेन 
संडत्या सवेचावग्थानादिकं विधौयते । यथा त्वयोक्तमतो 
न स्वंयाऽवस्थानानुपपत्तिरिति तदचनेनैव परिहरन्नाह । 
रुवभेवेत्यादि । रवभेवेत्यनन्तरोक्तक्रमेरोवेत्यथैः। तदेव 
विभाजयन्नाद । यथेत्यादिना । न स्थितः छणिकानित्य- 

वरूवभावात्। नाखितो निरविंषयप्रतिषेधासम्भवात्। न 
विष्ठितः प्रबन्धानित्यवस्तुनोऽसच्वान विसदृश सिितिमनु- 
परा्तः। नाविष्ठितस्तथैव प्रतिषेषासम्भवात् । रवमनेन 
शिश्ितव्यमिति (. 38, 1) । प्रयोगावस्थायां तथा खास्या- 
मोति। तथा शिक्िष्य इति मौलावसायामेवमनेन 
शिक्ितव्यमिति पूर्वेण सम्बन्धः । सुख्ितोऽस्थानयोगेनेति। 
विशेषाधिगमलाभेन सु सितो मायापुरुषस्येवानभि- 
निवेशयोगेन प्रष्टावस्थायामेवमनेन शिक्ितव्यमित्यचापि 

सम्बन्धः । विस्तरेण प्रतिपत्तिमेवं निर्दिंश्चोपसंहरन्नाद । 
रवमजैत्यादि । तच विं भवतीत्यादि । रवम्भावनाधि- 
गताग्रधमौत्सकेन प्रन्नापारमिताविद्ारेण विदरत्यत रव 

चाविरदितोऽनेन मनसिकारेण भवति । इतिशब्दः 
प्रकरणसमाश्यथेः। तदयं वाक्याथैः। यस्मात्तथागतेन ` 

बोधिमभिसम्बुध्य तत्त्वतो न केचिडमीः समुपलब्धास्त- 
स्मान्मायाख्मावा रवामौ भावाः प्रतिभान्तौति । प्रमाण- 

18 
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पुरुषा द श्नकारणोपपन्नानुपलम्भभावनयाऽयधमधि- 
गमाथें विस्तरेण शओ्रोतञ्चापत्तिफलप्रतिपन्रकत्वादिद श- 
भूमिष्ठभिनिवेशयोगान स्यातव्यमित्येवं भावनोयमिति । 

तथा चोक्तम् । 

दशभूमौः समारभ्य विस्तरासखयानदेशनात् । 
अग्रधर्मगतं प्रोक्तमार्यश्रावकवत्मनि ॥ 
तत्कस्यदेतोबद्न बुद्धा धर्मासमौश्षणात् । इति 

आआवकमागानन्तरं प्रत्येकवुद्खानां मार्गाभिधाने न्याय- 
प्राप्तेपि आआवकेभ्यः कथं प्रतिविशिष्टास्ते येन तेषां 
मागंभेद् इत्याश्ड् वेशिश्चप्रतिपादना्थे तावदाह । अथ 

खल् तच पषदौत्यादि (2. 38. 7)! यानि तानौति निपात- 
समुदायत्वेन यानि .कानिचित् पूर्वोपश्रतानौत्यथैः । 
यक्षरुतानौति । तेषां यश्ाणां खसङ्खेतप्रतीतये रुतानि । 
पदानि रुतसमुदायाः। मन््ितानि यावद्ाविवक्षितार्थ 
परिसमापतिमंहावाकयानौत्यथेः । प्रव्याहृतानि । तच तच 
कथाम्माग प्रञ्नप्रतिवचनानि। तानि विक्नायन्ते जल्थ- 
मानानौति । सङ्केतवशादुचवा्यमाणानि। तानि साथैका- 
न्यवबुध्यन्ते। न पुनरिदमित्यादि। आवकाः परोप- 
देश्सापेश्चाः खबोधिं बध्यन्त इत्यागमः । प्रत्येकबजाः 
पुनः स्वय पूवेश्रुताद्यभिसंस्कारेण परोपरेशं प्रत्यन- 

- पेक्षाः, खबोधिमधिगच्छनत्यतसेषां ब्ाद्यपदेशएनैरथैक- 
मित्येकं वेशि्चम् । यतस्तस्मात्कारणात् प्रत्यकवद्धानधि 
रत्य यद्गाषणदि न तत् सार्थकं विन्नायत इति वाक्यैः । 
भाषत इत्यादि व्याख्यातम् । अथवाऽधीष्टटेशना भाष- 
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शम् । प्रष्टप्रतिवचनं प्रव्यादारः । रतदेवोभयं सम्मृढा- 
नधिकत्य देशना प्रमत्तानधिरत्याप्युपदेशना, उपदेशः । 

अयच्च॒ वितर्को देवपुच्ाणां तथागतानुभावादुत्पन्ो- 
ऽवसेयोऽन्यथा न प्रत्येकबुद्धानारमभ्यायेसुभूतिना किञ्डि- 
दुक्तमिति तेषां कथमयं विकल्पः स्यात् । योनिशोवितकं 
इत्यनतुमत्यथेमाइ । न विज्ञायत इत्यादि । न विन्नायत 
-इति यदुक्त तत् साधूक्तमिति शेषः । दिरभिधानन्त् 

विस्मये च विवादे च कोपे दैन्येऽवधारणे । 
प्रसादने प्रहषें च बाक्यमेकं दिरुच्यते ॥ 

दति वचनाद्यथासम्भवं विस्मया वधारणादौ ्राद्यम् । 
कथं साधूक्तमित्याद। तथा दौत्यादि . 38, 18)। यसमाद्- 
ओठसंस्कारवं वाक्यं ब्रवाणः कथं नोन्मत्तः स्यादिति न्यायेन 
स्वयम्बोधात्छयंश्ुवां बोधाय न किञ्चिदच भाषणदि श्रुयते, 
तस्मात्तदर्थाय यद्वाषणादि तन्न विक्लापय इति साधूक्तम् । 
सालापधममदेश्नया परान् कुश्ले आआवकाः प्रवतेयन्तौति 
शब्दोचारणधमदेश्नया ओओदभिः क्रियते वरकृन्नान- 
सामथ्यौवबोधः। प्रत्येकबुद्धाः पुनन्ञेयावर शेके शराद्य- 
विकल्पप्रहाणादश्ब्दोचार धम॑देशनया खाधिगतन्नानादिः- 
सामर्थ्येन परान् दशकुश्लादौ प्रवतयन्त्यत्तेषां क्रानस्य 
परानवबोधतया गाम्भौये दितौयं बेशिच्चमिति कत्वा 
वचनात्मकमपि कायलिङ्गभाषणदि न किंञ्चिदच 

तज्क्रानसरूपप्रतिपादनाय च्यते ।. अतद्रूपपरावृत- - 

वस्तुमाचप्रसाधनाननिर्दिंश्यते । यतस्तस्मादपि कारणान्न 

विज्ञायत इति साधूक्तम् । प्रत्येकवुद्धानां खयम्बोधात् परो- 
पदेशनैर धैकमित्येवं रूपं वितकें परिहारद्वारेण परिहरि- 
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ष्यत्येवायमायसुभूतिरित्यस्माकं चेतो जातं यावत् तमपरि- 
हृत्यान्धदेव ज्ञानगाम्भौये कथयतौत्याहरदेवपुचाः। उत्ता- 
नोत्यादि । बतशब्दोऽवधारणे । पुद्गलनै रात्यनिर्जातत्वेन 
तोधिकानामगोचरत्वाच्छावकन्नानं दूरम्। तस्मादरतरं 

ष्टदिन्द्रियत्वेन आआवकानामविषयत्वात् प्रत्येकबद्धन्नानम् । 
क्तेशावर णप्रहाणफलत्वेन आवकान्नानं खण्म् । तस्मादपि 
शेयावरणेकदेशयाद्यविकल्पप्र हाणेन ख्तरं प्रत्येकवुद्ध-" 
ज्नानम् । परोपदेश्षोडशकार प्रभा वितत्वेन आरावकन्नानं 
गम्भोरम् । तस्माच्च गम्भौरतरं स्वयम्बोधादिद्ं प्र्ययता- 
माचप्रभवत्वेन प्रत्येकबुदन्नानम्। खवान्तरेऽप्युक्तम् । “शत 
रव द् शकुश्लाः कर्मपथाः खथममिसम्बोधतथा गम्भीरा इदं 
प्रत्ययानुबोधेन च प्रत्येकबुङ्न्नानं निवतयन्तौ"ति। प्रविशति 
तत्यकसमाञ्रयणात् । तदेवाह । देशयति । भाषत इति । 

तथा चोक्तम् ! 
परोपदेशवैयथ्ये खयम्बोधात् खयम्भुवाम् । 
गम्भौरता च न्नानस्य खङ्गानामभिधौयते॥ € ॥ इति 

कथं धमेदेशएना च नामाप्रव्याद्ारा च येन वचन- 
कायलिङ्गाभावेन ज्नानगाम्मौयै सिध्यतीत्यपि न वक्तव्यम् । 
यतो नावितक्यं नाविचायं वाचं भाषत इत्यालापविक्चेषौ । 
अतो धमदेशनालापमयौ महते विक्षेपाय संवर्तते । 

- विक्षेपश्च सन्तानष्ोभं गाढमादधातौति मत्वा यथा 
बद्धेन भगवता प्राग्बोधिसच्वभूतेनैवं प्रणिधानं प्रवर्तितम् । 
“प्ाप्तवुत्वोऽहं चिन्तामणिरिवालापमन्तरेणापि सच्चाथ- 
कियासमर्थो भूयासमि"ति । तथा बुङ्त्वसाम्यात् प्रत्येक- ` 
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बद्धैरतस्तेषामपि सखबोध्यधिगमावस्थायां पुवं प्रणिधानादि- 
सामर्थ्येन यस्मिन्नर्थे येन प्रकारेण यस्य अवणेच्छा तस्य 
विज्ञाने तेनैव प्रकारेणाश्ब्दोऽपि सोऽथः प्रतिभातौत्य- 
शब्द्धमंदेशनो च्यते । खचान्तरेऽप्यक्तम्। “ प्रत्येकबुद्ञानां 
कायिक धर्मदेशना तथा मनसा शकराय गाथा 
विसजिंते^त्यादि । तथा चोक्तम् | 

शुश्रषा यस्य यस्याथे यच यच यथा यथा । 
स सोऽथेः ख्यात्यशब्दोऽपि तस्य तस्य तथा तथा ॥७॥ इति 

वैशिश्यमेवामिधाय विश््टानामविश््टि रव मार्गौ 
ऽन्यथा कारणविरशेषानुपपत्तेरिति प्रत्येकवुद्गमा् प्ररुत- 
माह । तेन हीत्यादिना (?. 38, 21) । यस्माङइवद्धिरेव 

देवपुचैरुक्तम् ।. दूरादूरतरं प्रविश्तौत्यादि । तस्मादेव 

कारणादिद्मवगम्यतामिति शेषः। रवं तदं नितरां दूरा- 
इरतरादिकं प्रविशमौति मतिः साक्षात्कतुकामः प्राप्त् 

कामः सातुकामो निश्चलौभवितुकामः। स नेमां 

सान्तिमनागम्येति । इमां मागन्नतां धमनिध्यानक्षमण- 
विषयामप्राप्य स पुद्रला न सम्भवत्यन्यथाधिगमा- 
भावादित्यनेन च मागेन्नतां सवेमागेविषयिणौमाह । 
व्या्यथेप्रतिपादनेन प्रत्येकर्ुद्धमागोधिकारादिदसुक्तम् । 
न केवलं भआराद्यविकल्यस्यैव प्रहाणतः। प्रत्येकवुद्खानां 
योऽसौ विशिष्टो मागेस्तव्छभावा मार्गन्नता किन्ति - 
आवकादिमागेखखभावापौति। पेयालमिति। स नेमां 
छान्तिमिनागम्येतिपदं सकूदागामिफलमित्यादिपदचये- 
ऽतिदेशनौयमित्यथैः । गाद्यविकल्यस्यैव प्राणमिति 
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वचनाद्भाहकविकल्पाप्रहाणं प्रतिपादितम् । “ तच ्राद्या- 

भावे तदयह ” इति न्धायादयुक्तमिति वितकंयन्त 

आहः। किमित्यादि (. 3, 6)। किशब्दो वितके। किंरूपाः 

विंस्भावाः कौहग्विधम्राहकविकल्पोपेताः प्रत्येकबुद्धयान- 

धर्मभाजो । धार्मश्रवणिकाः प्रत्येकबुद्धा ग्रहीतव्या इति 

यावत्। परिहाराथैमाद । मायेत्यादि । अयमभिप्रायः । 

वस्तुधर्मा देष यत् स्वलक्षणे वस्तुनि सति तद्राहकं 

निर्विकल्पकं न्नानखलक्षणएमुत्यद्यते । तदभावात्तन्नेति । 

ग्राहकविकंल्यस्य पुनरनादिकालोननिरुष्यमानरूपादिः- 

ग्राहकविकल्यन्नानसमाधित्तसखसन्तानवासनाप्रबोधजन्म- 

त्वान्नायं नियमो ग्राद्यविकल्ये सत्येव समुदय इति । 

तश्मान्मायाखभावनिमिंतपदाथैसमाना रव ते वितथ- 

प्रख्यातिरूपग्राहकविकल्येन सङ्गतत्वात् प्रत्येकंबुद्ा- 
ग्राहकत्वनैवेष्टव्या इति । ननु चैवंविधविकल्पेन याद्य- 
विषयं श्ज्ञन्तोऽपि कथमलौका इति। तत्कस्य हेतोरित्या- 
शङ्धाह । तथा हौत्यादि (. 39. 11) । समाहितासमा- 

क 

दितावस्थायां ते प्रत्येकबुद्धा यथाक्रमं नैव ओष्यन्ति 
न॒ साक्षात्करिष्यन्ति ग्राहकविकल्पाकारेणेति शेषः । 
विकर्पोऽव्तुनिभासादिसंवादादुपल्लव इति मतिः। 
अमुना च न्यायेन ग्राहकविकल्पाप्रहाणतोऽपि प्रत्येक- 

` बुद्धानां प्रागेखरूपं कथितम् । मायानिमितसदश्ण इति 
केनचिद्ाकारेशेति सादश्यवचनात् स्वानां मायाख- 
भावता निरारतेति प्रसङ्गागतविकल्पाथेमाइ । किम्युन- 

रित्यादि । मायोपमास्ते साः । किन्न ते मायावितथ- 
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रूपास्ततश्च ताल्िकसच्चास्तिकपरिदौपितं न सम्यकृ- 
निदश इति मतिः। मायोपमास्त इत्यादिना परिहार- 
माह । रवं मन्धते । यथा गजादे करूपेण माया खच्छ- 
कलादिभ्यो विवेकेनानुपलम्धमानत्वान्ान्या। नाप्यनन्धा) 
तथेवं मन्त्रा्नुपञ्चतलाचनैग्च्छकलादौ नामद्र्शनात् । 
अतस्तत््वनान्यत्वाभ्यामनिवेचनोयत्वेन वल्तुधर्मसमतिकमात् 
पणलादिवत्तत्वतोऽस्तौति न शक्यते वक्तम् । अआबाल- 
जनप्रत्यष्सिद्गत्वेनानुभवपथमनुप्राप्तत्वादिकल्यादिवत् सं- 
हृत्या च नास्तौति न शव्यतेऽध्यवसातुम् । ततश्च ये ये 
प्रतोत्यससुत्पन्नास्ते परमाथतोऽस्तिनास्तित्व्यवहारयथा- 
तिक्रान्तमूतयः। यथा माया तथा चामौ सत्वादयो भावा 
इति सखभावदहेतुना कस्यचित््रसिद्धनार्थेन प्रसिद्धोऽथः 
साध्यत इति मायात्वेनोपमिताः। न्यायतस्तु पुनस्ते- 
ऽपि सत्वा मायात्मका रवातो न किच्ित्ता्तिक- 
सत्वास्तित्वं परिदौप्तिमिति। मायोपमाः स्वप्रोपमा 
इति पददयम् प्रबुद्धाप्रबुद्ञावस्थाविषयभेदेनोक्तम् ! अद्य- 
मित्येकस्वभावम् । तदेव कुत इत्याह । अदैधौकारमिति 
7. ॐ9, 16) । न॒ विद्यते देधौकारो नानात्वं यस्य 
तत्तथोक्तम् । सर्वोपसंहारेण व्याप्तेः प्रव्तनादिति मतिः। 
तदयं वाक्यार्था यस्मादलौकरूपतया मायोपमात्े सक््वा- 
स्तस्मान्माया च सत्वाश्चादयमेतददैधौकारम्। तथा यस्मात् 
खप्रोपमासतस्मात् स्प्र्च स्वा्ादयमेतददैभौकारमिति । 
तामेव व्यात्तिमाद्श्यन्नाद। सर्वधर्मा अपौत्यादि । 
रुतद्हणवाक्यं विदणवन्राह । ओतच्रापन्रोऽपौत्यादि । 
व्यात्तावेवं प्रतिपादितायां कथं मायोपमो भगवान् सर्वा 
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कारगुणसम्यदो हेतुरित्याह । सम्यकूसम्बद्धोऽप्यारयसुभूते 
इत्यादि । सम्यकूसम्बद्धो रूपकायस्तथागतः। परिहर- 
न्नाह । निवाणमपौत्यादि (. 40. ५) । यच हि नाम 
निर्वाणमपि प्रतिविशिष्टं धरम॑कायमद्ययन्नानसखभावं माया- 
सखप्रसमानं वदामि। तच किं पुनरन्यं धमै रूपकायं 
न वदामि। अपि तु वदाम्येवेत्यथैः। प्रतिषेधद्यस्य 
प्रकताथेप्रतिपादकत्वात्। यस्माद्यथोक्तस्वभाव णव ॒भग- 
वानभिमुखौकियमाणः सर्वगुणसम्यदो हेतुः प्रमाणबाधित- 
स्वरूपत्वेनान्यथा विपर्यास इति भावः। पुनरपि बहल- 
तरभावाभिनिवेशत् सत्यधर्माप्रतिपत्तिरित्याद। निर्वाण- 
मपो. 40, 6त्यादि । अन्यथा तौर्थिकानामिव प्रादे 
शिकश्रन्यतासद्नावेन भावाभ्युपगमतो समुक्तयनुपपत्ति- 
रित्यमिप्रायवान् परिहरन्नाह । तद्यदीत्यादि । तच्छब्दो 
वाक्योपन्यासे । यदौत्यभ्युपगमे । तदुक्तम् । निर्वाणादन्य 
कञ्चित् प्रतिविशिष्टो धर्मो न सम्भवति। तथाप्यभ्यप- 
गम्योच्यते । यदि निर्वाणादपि कञिदन्धौ विशिष्टतरो 
धमः सम्भवेत् तदा तमपि धमं मायादिसदशं वरेयमिति। 
तथाचाऽयनागाजुनपादै रक्तम् । 

रागदेषोद्धवस्तौब्रदुष्टहृष्टिपरिगरहः । 
विवादास्तत्समुत्धाश्च भावाभ्युपगमे सति ॥ 
स हेतुः सवष्टौनां केशेत्यत्तिनं तं विना । 
तस्मात्तस्मिन् परिन्नाते दष्टिक्तीशपरि क्षयः ॥ 
परिज्ञातस्य केनेति प्रतौत्योत्पाददशनात् । 
प्रतत्य जातश्ाजातमाह तच्चविद्ां वरः । इति 

५५५ 
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इति हौत्यादयुपसंहारो गताधेत्वान्र लिखितः। प्रसङ्गा- 
गतं निदिश्येदानौमाधारतोऽपि प्रत्येकबुद्वानां विशिष्टो 
मागे इति कथनाय प्रञ्रयन्राइ। केऽस्या इत्यादि 
(7. 40, 15) । ग्राद्यग्राहकविकल्ययोयंथाकमं प्रहाण- 
प्रहाणमित्येवंरूपेणास्याः प्रत्येकबुद्धमागोत्मकायाः म्रन्ना- 
पारमितायाः कथ्यमानायाः कौडग्विधगोचकाः पुद्नलाः 
प्रत्येषका ग्राहका भविष्यन्ति । तथागतानुभावेन विदि- 

क 

ताथेत्वादायौनन्दः कथयन्नाह । ते _खच्ित्यादि । 

अविनिवर्तनौया इति निर्वेधभागौयाधिगमेनावेवर्तिकाः 
परत्येकबोधौ त रव खबोध्यमिलाषादोधिसक्वाः। कायिक्या 
धमं टेशनयाऽबुद्धकबद्वक्ेवे सच्वाथेकरणाभिप्रायान्महा- 
सत्वाः । इष्टिसम्पन्ना वेति। मध्यप्रन्नादष्टिसमुपेताः। 
अरहन्तो वा क्षौणाश्रवा इति प्रहौणसखद्शनमार्गावरणत्वेन 
पूजार्हाः । अनेन च पद्चयेण प्रत्येकबोधौ यथाकमं 
समुदानौतगोचका धमंताप्रतिलब्धगोचकास्त खव नियत- 
गोचकाः पुद्गला इत्याखस्यातम्। सवेच च वाशब्दः पर स्पर- 
विकल्पापेश्षया द्रष्टव्यः । पुनरप्यार्यसुभ्रूतिरन्यथा प्रति- 

पादयान्राइ । नास्या इत्यादि । ननु खमार्गोपदेशपुवंकां 
परत्येकबोधिमधिगच्छन्तोऽपि प्रत्येकबुद्धाः कथं न केचित् 
प्रतयेषिका इति । तत्कस्य इदेतोरित्याश््याइ । -थाहौ- 
त्यादि (®. 41, 1) । अतेति प्रत्येकबुद्खमार्गाधिगमकाले 
परोपदे शनैरथक्यात् स्वयंबोधेन प्रत्येकवुद्ानामिति भावः। 
संेपकथनेन विस्तरार्थखचनान्न कञथिदथैः ख्यते । 
विस्तरकथनेनः संधित्ताथेपरिदोपनान्न परिदोष्यते। यथा- 

19 
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वस्थितखरूपनिदेशन प्रप्यते। उपसंहाराथेमाह 
तद्यथेवेत्यादि । तस्मादयेनैव कारणेन नैरथैकयेन छचनादि 
न क्रियते । तेनैव कारणेन कथित् प्रत्येषको न भवि- 
ष्यति । निदिंश्यमानाया रवाभावादिति भावः । यथा- 
ऽविद्यमानस्रभावमपि निर्मिंतपुष्यं प्रतिनियतदेष्णदि- 
रूपेणाविचारेकरमणौयतया प्रतिभासते तददस्तुभूता- 
धारमन्तरेणापि प्रतिनियताधिगमधमंप्रात्निरिति सष- 
नायाऽऽधाराधिकारे निमितपुष्यप्रकारोपन्यासा्माद । 
अथ खल शक्रयेत्यादि । अस्य धमंपययस्येति । प्रत्येक- 

बुद्गमागस्वास्य दशकुशलादिकमंसख्रभावस्य धर्मपर्यायस्य । 
यन्नुश््दोऽवधारणे पूजाधेमेवेत्यथः । अभिनि्मायेति 
भावनावलादुत्पाद्य चित्तोत्यादानन्तरं तथेव कतवा - 
नित्याइ । अय खलु शक्र (?- 41, 9) इत्यादि । अभ्यव्- 
किरदिति । आभिमुख्येन समन्तात् धिप्तवान् । इन्द्रमनु- 

व्याहर णायेति। अनुशब्दो लकछणथे तद्योगेन चेन्द्रश्ब्दात् 
कमविभक्तिः। रतदुक्तम्। ^“इन्द्रवचनादुत्तरकालं निमित- 
पुष्यतत्लकथनव्याजेनाधारस्वरूपस्य प्रतिपादनाय कष्य- 

माणर्थानुकारि चित्तमभरूदि”ति। इमानौति सम्पत्यतु- 
भूयमानानि। चयस्िंश््रहणं निजावासत्वात्तच स्योपलम्भ- 
योग्धदेशोपलक्षणम्। दष्टपुवाणौति। अनुभूतपुर्वाणि । 
किमिमान्यथ सवोणयेव पुष्याण्यदष्टपुवाणि नेत्याह । 
यानौत्यादि ¢- 41, 15)। यद्येवं किं सखभावानि तर्हि 
तानौत्याइ । निमितान्येतानि पुष्याणौति । रुतदुक्तम् । 
‰न॒मदुपलम्भयोग्धदेशेषु प्रचरन्ति सन्ति, दृष्टपुर्वाणि 
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नाप्यस्महशनपथातिकरान्तदेशदानौतानि तथाविधशक्ति- 
वेकल्यात्तस्मान्मनोमयानि निर्मिंतान्येतानि पृष्यारौति । 
तदेव कथयन्नाह । नैतानौत्यादि । तच दश्छाः पुष्य- 
फलापगाः मल्िकाद्या गुल्माः । अतिसुक्तकादयो लताः । 
बुद्धानुभावेन विदितवितकंत्वात् परिहरनाइ । अनि- 
जाता नौत्यादि । मनसः सकाशात् प्रतिभासमानान्यपि 

कथमनिजातानौति । तत्कस्य इतोरित्याश्ड्याह । न 
होत्यादि 0. 41. 19)। यस्मान्न मनोनिर्जातानि तच्वतः 
कानिचित्पुष्याणि ग्राद्यग्राहकभावस्यालौकत्वादिति शेषः । 
नापि टश्ादिनि्जातानि भवतैव निषिद्धत्वात् । अनि- 
जातान्येतानि पुष्पाणौति वचनेन पुष्याणं खरूपमप्रति- 
षिद्ं जन्मनिषेधात्तहिं नित्यत्वमभ्युपगतं तचचायुक्तमित्याह। 
यत्वमित्यादि । लतानिजीतानोत्यच न वक्तव्यमिति ओेषः। 

कुत इत्याह । यत्कोश्केत्यादि (?. 42, 1)। यस्मा्द्- 
निजौतन्न त्पुष्यम् । नित्यस्य कमयोगपद्याभ्यामधैकिया- 
विरदेण स्वरूपासम्भवत्वादिति मतिः। तच गाद्यविकल्प- 
प्रहाणेन प्रत्येकबुद्धाधिगमं आ्ावकेभ्यो विशिनष्टि माहक- 
विकंल्पप्रहाणाभावेन च प्रत्येकबुद्धभ्योऽनुत्तरबुद्धाधिगमम् । 
आधारेण चाधिगमस्यासाधारण्यमिति विशिष्टः प्रतयेक- 
बुद्धानां मार्गो यथोक्तश्ावकचतुःसत्याकारानुपलम्भभाव- 
नया यथावस्तु प्रतोत्यसमुत्पादानुगतया बोधिसत्वेन 
परौक्तेयः। तथा चोक्तम् | 

ग्राद्याथेकल्पनाहानाद्राहकस्याप्रहा णतः । 
आधारतश्च विज्ञेयः खञ्ज मागेस्य सङ्नहः ॥ ८ ॥ इति 
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निवेधभागौयाधिगमे सति यथोक्तम्रत्येकबद्मागे इति 
निवेधभागोयाथेमाइ। गम्भौरग्रज्ञो वतायामित्यादि। ्रा- 
धारतच्वाथकथनेनैवोष्परा्थप्रतिपादनान्ग्भौरपरन्नः। नाम- 
पदपरत्ततिं विन्नानादिस्कन्धप्रन्नपतिं श्रतमयन्नानाथे गन्धा्थ- 
कथनान्निदिंश्ति। संहत्याभ्युपगमस्याविरोधादइर्मतया न 
विरोधयति। चिन्तामयक्नाना्थं युक्तया स्थिरौकरण- 
दुत्तानौकरोति। भावनामयन्नानाथं ध्यानक्रमोपदेशद्प- 
दिश्ति। रतदुक्तम्। “^ रूपादिसाङ्ेतिकधमंप्रजनप्ेर विरो- 
घेन ध्मतायाः प्रतिपादनमिव्येवं सर्वधमशलम्बने सत्यष्म- 
गतसुत्यद्यत इति निमिंतपुष्यसखरूपाख्यानेनैव प्रति 
पादनाह्म्भौरमन्न इति । तथा चोक्तम् । 

प्रज्तेर विरोधेन धर्मताख्चनाक्तिः। 
ऊष्पमगम् 

इति युक्तरूपमिति निश्चित्य खयमेवात्मविकल्यस्य 
सखदस्तमाइ । रवमेतदित्यादिना । रवच्चाचेति निर्मिता- 
जातपुष्यवत् प्रत्येकबद्वमागे शिक्षितव्यम् । साधृक्तत्वेनानु- 
मत्यधेमाह । रवमेतत् कौशिके 42, 10)त्यादि । ततः 

किं भवतौत्याहइ । रवं शिश्चमाण इत्यादि । न कचिदुप- 
लम्भयोगेन शिक्षत इति समुदायाः! अष्टभूमिधिति । 
अष्टमकादिभ्रूमिक्लशन्नेथा वर णग्रह्ाणभेदेन बुद्धत्वं स वंन्त्व 
वेति इयमुक्तम् । तच शिष्षतेऽविपर्यासशिक्षया नियमेन 

- तथागतत्वप्रापणात्। बुद्धत्वादिशिष्ा च स्वधमपरिज्ञान- 
पूरविकेत्याइ । यो बुडत्व इत्यादि । प्रसङ्गागतं निर्दिश्यो- 

 -षमानन्तरं मूर्धा शि्षत इत्या । योऽप्रमेयेधित्यादि । 



अभिसमयालङ्कगारालोकः | १४९ 

विदद्विरुपचयः परिहाणमपचयः। रुतदृक्तम् । « रूपादेः 
परमाथेतो न हानिद्द्यायथें शिषणमि "त्येवं सर्वम - 
लम्बने मूर्धगतसुत्यद्यत इति। ` 

मूधगं रूपादयद्ानादिप्रभावितम् ॥ < ॥ इति 
मूधौनन्तरं श्ान्त्यथे शिश्छत इत्याह । यो न रूपस्य 

(?. 42, 19त्यादि परिग्रहः सखौकारः। त्यजनसुत्सगः। 
तदथेमाध्यात्मादिश्न्यताबलेन न शिश्त इत्यर्थः) 
पच्चविंशतिसादसिकायाच्चोक्तम् । “ रूपस्य यावत् सर्वा- 
कारन्नताया अध्यात्मश्रन्यतां यावद्भावखभावश्रन्यता- 
मुपादायापरियहत्वेने"ति। रतदृक्तम्। “ रूपादेरध्यात्म- 
बहिधादिश्रन्यतासमुपादायापरिग्रहणादिकमिव्येवं सर्व- 
धमलम्बने छान्तिरुत्यद्यत ” इति । तथा चोक्तम् । 

अध्यात्मश्रन्यताच्चाभौ रूपादेरपरिम्रहात् । 
स्ान्तिः 

इति छान्त्यनन्तरमग्रधर्माथें शित । इत्याह । नापि 
कस्यचिदित्यादि 2. 48, 8) । परिग्रहायेति । परिणटद्यते 
ऽनेनेति परिग्रहः। विधानं प्रतिषेधश्च! तदेव दयन्न । 
नोत्यादाय नान्तधानायेति । कस्यचिदर्मस्येति । सामा- 
न्धाभिधाने सत्यपि हेयरूपस्येव यणमिति जडजनाशङ्ा- 
वारणाथैमाइ । यो न कस्यचिद्धमस्येत्थादि (१. 48, 10) । 
सवेन्नताया अपौति। वबुद्धभूमेरपि सर्वचैवाभिनिवेशो 
बन्धनमिति भावः। यथोक्तश्श्ायां को गुण इत्याद । 
रवमित्यादि1 रतदुक्तम्। “रूपादेरनुत्पादनिरोधाद्या- 
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कारैः शिक्षणमि^व्येवं सर्वधर्मालम्बने ऽग्रधर्मता भवतीति । 

तथा चोक्तम् । 
रूपाद्यनुत्यादाद्याकारैरग्रधमता ॥ १० ॥ इति 

सर्वधर्मानुपलम्भतत्चैकर सत्वादोधिसत्वस्य का सवेन्न- 
तेति कांश्षा प्रञ्रयन्नाइ । य चायुष्मन् सुभुते (?. 43, 15) 
इत्यादि । वाक्यावसाने कथं दानादिपारमितां विनेति 

शोषः | 

तथ्यसंरतिसोपानमन्तरेख विपञ्चितः । 

तच्छप्रासादश्खिरारोदणं नहि युज्यते ॥ 

इति न्धायादानादिसपरिवारा रनचृडाक्ता सवधम 

श्रन्यताऽभ्यसनोयेत्यभिग्रायवान् । परिदाराथेमाह । एव- 
मेतदायुष्मज्छारिपुकरैव्यादि । प्रत्येकबुद्वदश्नसागौनन्तर- 

मैहिकासुचिकेगुणेयुक्तो बोधिसत्वानां मार्गो वक्तव्य 

स्याह । प्रन्नापारमितार्यशारिपुकरेयादि ` 0. ५« 1) । 
प्रज्ञापारमिता बोधिसच्लानां दर्शनमागं इत्यथैः । 
स॒ समासतो लौकिकस्याय्रधर्मस्य समनन्तरमनुपलम्भः 
समाधिः प्रन्ना चाच ससंप्रयोगा वेदितव्या । प्रभेदतः 
पुनस्तथेव दुःखे धर्मन्नानश्ान्तिथम॑न्नानमन्वयन्नान- 
छान्तिरन्वयक्ञानम् । रवं समुदये निरोधे मागें प्रति- 
पत्तव्यमित्येते षोडशचित्त्णा दश्नमागेः । चित्तक्षणः 
पुनक्गयज्नानोत्यत्तिपरिसमात्तितो ग्राद्यः । केचिद् 

अदृष्टदृष्टेहंद्यागेस्तच पच्चदश्ण शणाः । 

इति वणेयन्ति। तद्युक्तम्! तथाहि प्रयोगमार्गे दःख- 
सत्याधिपतेयंस्य धर्मस्य पूर्वविचारणमधिपतिं त्वा 
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प्रत्यात्मं दुःखसत्यानुभाविन्नानमनाञ्रवं येन दुःखद्शेन- 
प्रहातव्यं लशं प्रजहाति । तदुच्यते दुःखधर्मन्नानक्षान्तिः। 
येन न्नानेन क्षान्त्यनन्तरं विसुक्तिं साक्षात्करोति तदुच्यते 
दुःखधम॑न्नानम् । दुःखधर्मन्ञानस्यानन्तरं दुःखे धर्मन्नान- 
शान्तौ दुःखधर्मन्नाने चान्वय रष आर्यधर्ममणामिति 
प्रत्यात्मं यत्प्रत्यक्षानुभाविन्नानमनाख्रवं तदुच्यते दुःखा- 
न्वयन्नानकछषान्तिः। येन ज्ञानेन तामन्वयन्नानघ्ान्ति- 

मवधारयति तदुच्यते दुःखेऽन्वयन्ञानम् । रवम वशिष्ट 
पि सत्येषु यथायोगं शान्तयो ज्ञानानि च 

वेदितव्यानोति षोडशक्षणिकं रव ॒दश्नमार्गो युक्तः। 
पच्चदशक्षणिकत्वे तु मार्गेऽन्वयन्नानश्षन्तेरवधारणं न 
स्यात् । अदृष्टदशनाभावेनान्त्यो मार्गेऽन्वयन्नानक्षणो न 
दशनमागं इति चेत्। यद्येवं दुःखादि सत्यचयेऽप्यपूर्वदर्भन- 
वेकल्यादन्वयक्नानघ्षणो न दर्शनमामं इति दाद् शक्षणिकं 
रव ॒स्यात्। न चैतदभ्युपगमनमिति यक्किञ्िदेतत्। 
तथा चोक्तम् । 

छान्ति्नानक्षणेः सत्यं सत्यं प्रति चतुर्विधैः ! 
मागेत्रतायां दद्मागेः सानुशंसोऽयमुच्यते ॥ ११॥ इति 
तच धम्॑नानक्षान्त्या धर्मन्नानेन च ग्राद्यावबोधः। 

अन्वयन्नानक्षान्त्याऽन्वयज्नानेन च ग्राहकावबोधः। सर्वे्ेव 
छान्तिज्नानेनिमित्तविदहारौ योगौ वेदितव्यः। अवि- 
कलकारणस्य प्रहा तुमश्क्यत्वाुःखदशेनग्रहातव्यकाले समु- 
दयः प्रहौणः। अत रव निरोधः सश्शात्कुतस्तस्य चान्यथा- 
नुपपत्या मार्गो भावितः। समुदयादिष्ष्येवमित्येवं- 
कायाभिसमयाटेकशणभिसमयो महायाने दश्नमार्गो 
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द्रष्टव्यः । प्रतिस्त्यं पुनविपयीसनिराकरणेन प्रतिवेधाभि- 

समयतः। बोडशभिरेव शणैरभिसमौयते । अतः प्रति- 

पन्नकत्वादिव्यवस्थासु व्यवस्धेत्येके। ताच्िकभावाभ्युप- 
गमविपर्याससमुत्धः सत्कायादिदहष्टिगणो रागादिक्तेश- 
समूद । मुक्तिल्वनुपलम्भदष्ट्तत्यरिकमभरूतत्वेन तदर्थेव 
परिश्िष्टिकारभावनेति यथोदितविधिना निःसखभावा 

निरात्मानः श्रन्या इति वा सवेध्मान् भावयतो 
भावनाबलनिष्यत्तौ । 

रकस्यानं शरू पस्य प्रत्यक्षस्य सतः खयम् । 
कोऽन्यो न दृष्टो भागः स्याद्यः प्रमारैः परौश्यते ॥ 

दति न्यायात् स्वाकारस्वरूपप्रतिवेधकारिन्नान- 
मना्रवं स्वेधमविषयसुत्पद्यते। अतः प्रतिवेधाभि- 
समयादेवैकशणाभिसमयो द शनमागे इत्यपरे। नन्वेकसि- 
नेव कषे सर्वकारस्य प्रतिविडत्वादाकारान्तरेण दशनमागें 
भावनान्तरानुपपत्तः प्रतिपनननकत्वादिव्यवस्था कथमिति 

श्रेयो नियाणमागनुसारिणां मतिः। स्यादेतन्नो चेद्नान्ति- 
निमित्तेन संयोज्येत गुखन्तरम् । शुक्तौ वा रजताकारो 
रूपसाधम्येदश्नात्। यावता केनचिद्वान्तिनिमित्तेन 
समारोपितमाक्रारान्तरं विद्यत इति तदिपयीसं सप्रभव- 
क्ेण्सदहायसुन्मृलयितुमाकारान्तरेण भावनान्तर सम्भवा- 
दृष्टमकादिव्यवस्था सुखिता। अनेनैव चाभिप्रायेख न्धाय- 

 बलादेकषशणाभिसमयोऽपि दश्नमागेः षोडशलश्चणाभि- 
 समयत्वेनोक्तः। ततश्च सर्वाकारस्वरूपग्राहित्वेऽपि विज्ञानस्य 

यस्िन्नंशे ऽभ्यासपाटवादिना समारोपिताकारनिरा- 
करणे सामथ्यम् ! तवेव, तस्य तत्प्रतिबन्ञावरण्प्रहाणात् 



अभिसमयालङ्ारालोकः | १५द् 

-म्रामाणयं नान्यच क्षणिकत्वादिवत्। रवमार्याणां परथ- 
ग्जनेभ्यः को विशेष इत्यपि न वक्तव्यम् । यावन्माचाकार- 
निराकरणे तेषां ज्नानमपगतथान्तिनिमित्तम् । ताव- 
न्माचेशेतेषां विशेषादित्यलमतिप्रसङ्गेन । कुतो गवेषित- 
व्येति । कस्य निर्देशत् प्रतिपत्तव्या भावयितव्येत्यथः | 
प्रसङद्गगगतवचनाच्च निरूपणदिदारेण तथागतानुभावा- 
देवान्यः कित् कचिनिर्दिंश्ति । मुखतः पुनर्भगवता 
प्रन्नापारमितोपदेे सुश्रूतिरेवाधिष्ठित इत्यभिप्राय 
वानाह। प्रज्ञापारमिता कौशिकेत्यादि (¢. 44. 3) । 
परिवतादिति निदेशत्। विस्मततथागताधिष्ठानत्वेनाह । 
कस्येष इत्यादि । आर्थसुभूतेरन्यथा पूर्ववत् सामथ्यै- 
मपश्चन्राह । तथागतस्येत्यादि । तथागतगौरवेणात्मनो 
निरभिमानतां प्रकटयन्नाह। यत्कौशिकेत्यादि (ए. 44 11) 
इदानौमाकारकथनेन दशनमा प्रतिपाद्यितुमाइ । 
यद्पौत्यादि । 

प्रन्नापारमिता ज्ञानमदयं सा तथागतः 

इति वचनात् प्रन्नापारमिताच तथागतः । 

यः प्रतौत्यसमुत्पादः श्रन्यता सैव ते मता । 

इति न्यायेन रूपादितथता रूपादिशन्दनोक्ता । 
अआधारभावोऽपि विवशापरतन््रतया ऽवधिभवेनेत्यतोऽय- 
मर्थो भवति । रूपादितथतायामाधारभूतायामाषेय- 

भावान्न तथागतः प्येषितव्धो नाप्यन्यतेति। अस्योप- 
लक्षणाथेत्वादिदमपि न्नेयम् । न तथागते रूपादितथता 
नाप्यन्यचेतिः। इदञ्ड ॒पञ्चविंशतिसादखिकायां स्यष्ट- 

2 

1 
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मेवोक्तम्। “न कौशिक रूपतथतायां तथागत उपलभ्यते, 
न तथागते रूपतथता। न चान्धच रूपतथतायास्तथागतो 

विद्यते । न तथागतादन्यच रूपतथते”त्यादि । तद्भय- 

व्यतिरिक्रपरधर्माभावात् कथं रूपाद्ावन्यच च प्रन्ना- 
पारमिता न गवेषितव्येति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ङ्घाह । 

तथाडौत्यादि। अयमच वाक्याथेः। रूपादितात्विक- 

माधारभूतं न प्रन्नापारमिताविशुद्खता विपयंस्तत्वात् । 
अतो रूपाद्यविशद्माधारात्मकं विशिष्टकारणं सुविशुडस्य 
तथागतस्य न भवतीति! न रूपादौ प्रन्नापारमिता गवे- 
षितव्या। तद्यतिरिक्तान्यधर्म॑स्य. ताच्िकत्वे तथेव विपयस 
इति नाप्यन्यच । किन्तु रूपादौनामयथाधेताप्रति- 
पत्तित रवेति। ततश्चेदसुक्तम्भवति । परमाथेतयै कत्वेन 
रूपादितयताबृद्धयोराधाराधेयभावो न विद्यत इति। 
अतस्तयोः पर्यायेणावस्थितेरननुज्ञानमित्येवं सवधर्म- 
लम्बने दुःखे धमन्नानक्षान्तिरुत्पद्यत इति । रकाकार- 
ख्रवणे सत्यच्नटितन्नतया दुःखधमज्नानादिक्षणएचलुष्टयस्या- 
कारान् कथयन्नाह । महापारमितेयमित्यादि (®. 45, 1)। 

सम्यङ्किदे शेनानुमत्यथैमाह । रुवमेतत् कोश्िकेत्यादि । 

तदतद्रपिणो भावास्तदतद्रपहेतुजाः 

इति न्यायाद्रपादिकारणमदच्वाद्यनुपपत्तो तदालम्बन- 
निजोतायाः कथं प्रन्नापारमिताया महच्वादिकमिति । 
तत्कस्य हतोरित्याश्ड्याइ । रूपमहत्तया दौत्यादि 
(. 45, 9) । उत्यादस्ितिविनाशनां तच्वेनासच्वाद्रपा- 
दौनां महत्ता । -विरूतिलक्षणरूपादौनामविद्यमानत्वेन 
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परिच्छेदकप्रमाणनुपलम्भादप्रमाखता । रूपिणमापर- 
माणशगतं संस्थानं परिमाणम् । अरूपिणां तल्लक्षणं 

परिमाणम् । तस्याकाश्वद्रपादौीनां नैःखाभाव्येनानुप- 

लम्भादपरिमाणता। मायोपमत्वेन रूपादौनां पूवीन्ता- 
परान्ताभावादनन्तता । कारणमदच्वादिना कायमह- 

्वादिकमावेद्य तचाभिनिवेशो बन्धनमित्याह । रवं मचे- 

(7. 45, 19)त्यादिनाऽनभिनिविश्त इति सवेच सम्बन्धः । 
ततः किं भवतीत्याह । तस्मादित्यादि । रुतदुक्तम् । 
^र्ूपादौनां धर्मधातुखभावतया मत्ता तथेव तेषाम- 

प्रमाणता । पूवैवदाकाशपरिमाणतया तेषामपरि- 
माणता रूपादेनिःखभावत्वेन शश्वतोच्छेदाद्न्ता- 
भावाद्नन्ततेत्येवं सर्वधर्मालम्बने यथाकमं दुःखे 
धमन्नानम् । दुःखेऽन्वयन्नानक्षान्तिः । दुःखेऽन्वयज्नानस् । 
समुदये धमन्नानक्षान्तिरत्यद्यत ” इति । अनन्तताधथमव 

समुदये चतुराकारप्रतिषेधसुखेन निदिंश्न्ाह । श्वार- 

म्बणानन्तये(?. 46, 1त्यादि । रतद्रहणकवाक्यं विदृण्व- 

नाइ । कथं पुनरित्यादि। अन्तः पूर्वान्त हेतुः, 
सत्ताकालो मध्ये । पयवसानमपरान्तो विनाशः । तत ` 

0 

त्यादि । पयौयनिदेशः। रवं ॒प्रथमारम्बणानन्ततया 
हेत्वाकारं प्रतिषिध्य समुदयाकारप्रतिषेधाथे दितौया- 
रम्बणानन्ततां कथयन्राह । पुनर परमित्याह । पूवान्ता- 

भ 

परान्तरहितत्वेनानन्ताः। सत्ताकालः परि समन्ता 

दन्तदयभावेन कछिप्तत्वात् । पर्यन्तस्तदभावाद पर्यन्ताः । 
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तदेवाह । न तेषामित्यादिना । ननु यदन्बयव्यति- 

रेकानुविधायि यत्काय तत्तस्य हेतुरिति परवन्तो दश्यते । 
अन्तश्षणदरिनां निश्वयादपरान्तोऽपि । प्रतौयमानसत्ताकं 

तु मध्यं नितरामेवेति । तत्कथमादिमध्यपयंवसानानि 

नोपलभ्यन्त दति। तत्कस्य हेतोरित्याशङ्धाह। नोपलभ्यते 
(2. 46, 12) । साकारनिराकारन्नानाभ्यां न्यायत इति 

ओेषः। अनेनापौति। न केवलं पूर्वोक्तपययेशेत्यथेः ¦ 

आरम्बणान्ततामेवं दिधा निर्दिंश्च सत्वानन्ततां वक्तुमाह । 
स्चोऽनन्तोऽपर्थन्त इति । तथेव तत्कस्य इदेतोरित्या- 

न भ क स न 

शङ्ाह । न॒हौत्यादि । पूवेवद्चाप्यध्याद्वार्ः । प्रथमं 

सच्लानन्ततया प्रभवाकारप्रतिषेधः कतः । अनादि- 
कालाभिसंवर्धितभावाभिनिवेशेन यथोक्तसच्चानन्तता- 
मनवगच्छन् दितीयसच्चानन्ततां प्रतिपादयितुमाद । 

कथमित्यादि । कथमिति क्षेपेण । नैव पुवान्ताद्यभावेन । 
` सत्वानन्ततयानन्तपारमिता । किन्ति संख्यादिसम्बन्धा- 
दिति मतिः। विदिताभिप्रायत्वेनादइ । न कोशिकेत्यादि । 
गणनाऽयोगेन वेति । रकत्वादिसंस्या गणना तया- 

` सहायोगोऽसम्बन्ध इत्याकारप्रश्चेषो द्रष्टव्यः । संख्यातौत- 
त्वेनेत्यथंः। गणशनाबहत्वेन वेति । यथा षष्िख्यानगता 

 संख्याऽसंस्योच्यते तददनन्तसंस्यायोगेन गणनाप्राचुये शेति 
यावत् । यद्युचितरूपेरपि प्रकारदयेन सच्वानन्तता न 
भवति केन पुनस्तहिं प्रकारेेत्याद । कथन्तदौत्यादि । 
तदचनेन प्रतिपादयितुमाह । तत् किं मन्यस (?. 47, 1) 
इत्यादि! तथागतानुभावेन , विदितधमंतत्चस्वरूप- 
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त्वादाह । नैतदित्यादि । खरूपधारणद्खमस्य न सत्व 
इत्यधिवचनम्। तत्वतो हेतुमद्गमस्यासच्वात्। निर्विषयस्य 
प्रतिषेधासम्भवान्नाधर्मस्यापि। कथं तहिं सत्व इति व्यव- 
हारोऽतिप्रतौत इत्याह । आआगन्तुकमेतदित्यादि । इहेतु- 
समुदयप्रभवप्रत्ययाकारनिषेधादागन्तुकमित्यादि। पद्- 

चतुष्टयं प्रित्तमध्यारोपितं संदेतिमाचमिति यावत् । रवं 
हेत्वादिनिषेधेऽदेतुकसत्वास्तित्वं कदाचित् प्रतिपद्यत इति 
एच्छन्नादह । तत् किं मन्यस इत्यादि । 

नित्यं सत्चमस्ं वाऽहेतोरन्यानपेक्षणत् । 
अपेष्ातो हि भावानां काद्ाचित्कत्वसम्भवः ॥ इति 

न्धायेनानित्यवस्तुसच्वप्रतिभासादाह । नो हौदमाय- 

सुभूत इति । तदचनमिदानौमनन्तताथे ` योजयन्नाह । 
यचैत्यादि (. 4, 10) यच संदृतिमाकैेण काचित्तास्विकौ 

सच्वपरि दौपना कता तच का सत्वानन्तताऽगणनादि- 
सम्बन्धान्नैव काचिदण्यमानस्यैवासक्वादिति मतिः । तदेवं 

कवय्ता । सेत् कौभिकतयादि । अनन्तवच्तिघोध- 
रेति । अनन्तसत्वधातुविन्नपनशब्देन । गम्भौरनिर्घोषे- 

रेति दौ्कालानुबन्धिना । रतच्च पद्यं स्वरेशेत्यस्य 
विशेषणम् । खरश्च ताल्वादिव्यापारो ग्राद्ः। कल्पान- 
पौति। अपिश्ब्दानन केवलं सल्यकालम्। तचेति संडति- 
माचेऽथवा वाचि सत्यामिति भावः । 

विवक्षापरतन्तत्वानन शब्दाः सन्ति कुंच वा. । 
तद्भावादथैसिद्ञौ तु सवे सर्वस्य सिध्यति ॥ 
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इत्यमिप्रायवानादइ । नो हौदमायसुभूत इति । नतु 

यथावसतुशब्दप्रयोगादिवक्षापरतन्त्त्वासिद्धः। कथन्नेवेद- 

मिति। तत्कस्य देतोरि्याशङ्याह । आदि गुद्त्वादित्यादि, 
प्रथमत रव कारणानुविधानादि दोषैर दुष्टत्वादि शुद्धत्वम् । 

निर्हेतुकसरू पधार णदोषवेकल्यादादि परि शुद्धत्वम् । रुत- 

द्क्तम्। “सदेतुकनिहंतुकसत््वस्यासच्ं कथ यथावस्तु शब्द् 

प्रयोगो येन विवक्षापरतन्नत्वासिडिरि”ति। अन्धे त्वन्यथा 

व्याचक्षते ! व्यवहाराथे समयः क्रियते न व्यसनितया । 

व्यवहारश्च सामान्यलश्ण्यावस्तुत्वात् सखलष्रणे- 

नाध्यवसायाडवति। अतो यच सखलक्षणे सङ्केतः 

छ्नतो न तेन व्यवहारस्तत्कालाननुपायित्वादिति शब्द्- 

वाच्यकल्यनाकलङ्खानङ्कितरूपत्वाद्ादिविशुञ्गत्वम् । येन 

च व्यवहारो न तच सङ्ेतः कतस्तस्य प्राग्दृष्टत्वा- 

दिति। तथैव दोषानानुलित्तत्वादादिपरि शुङ्त्वम् । 

तस्माद्यवदाराथे यथावस्तुशब्दप्रयोगासम्भवान्न विवश्षा- 

परतन््रत्वासिदिरिति । रवं हि तच्चतो वाच्यत्वं निराक्षतं 

न तु वल्ुरूपम् । ततश्चीद्वावनासंहत्या गणनाऽयोगा- 

दिना सक्वानन्तता परिदौपितेति शक्राभिप्राय रव 

व्धास्यात इत्यपरे नानुमन्धन्त । अनेनापौति । न केवलं 

पूर्वोक्तसच््वानन्तताप्रकारेेत्यथैः। प्रकारान्तरासम्भवेनाव- 

धारयन्नुपसंहाराथेमाइ । एवच्च पुनरित्यादि । चशब्दो 

ऽवधारणे । दितीयसच्वानन्ततया प्रत्ययाकारनिषेधः 
कतः । न भगवतां धमदेशना विकलेत्याह ! अथ खल् 

सेन्द्रका इत्यादि । ब््यासहालाकधातुनायकः । प्रजा- 
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पतयो लाकपालाः । ऋषयो विश्वामिचप्रशटतथः । किय- 
न्माचेण यथोक्तदेशनया ग्राद्यम्राहकनैराढ्यं प्रतिविध्योपेत्य 
दानमुदानमधिगमहषंवचनमुद्ानयन्ति स्मोदौरितवन्तः । 
तदेवाह । अहो धमं इत्यादिना । कल्यामिचतयाऽऽय- 
सुभूति शक्रादयः स्तुतवन्त इत्याह । यस्तथागतस्ये(7. 48, 3) 
त्यादि । प्रादुभवत्यनेनास्मादिति वा प्रादुर्भावो द्र्शन- 
मागेः। सुभाषितेनेति निर्दोषकथनपरेख सम्बन्धतः 
ख्च्यते । स्लकछ्षणतो देश्यते । सामान्यल्षणतः प्रका- 

ष्यते। तदुभयतः प्रभाव्यते। तथागतानुभावादेव समुदये 
दितौयक्षणाकोारञ्च भावितवन्त इत्याह । तथागतं 
तमित्यादि । नियमेन तथागतपदप्राप्तरिति मतिः। 

अद्याग्रेशेति। अद्यारभ्येत्यथैः। अनयेति दर्भनमार्गा- 
त्मिकया । अविरदहितः प्रात्तापरिदहाणितः। विदहरिष्यत्य- 
नधिगताथोधिगमयोगतः। रतदृक्तम्। “प्रन्नापार- 
मितायां सितस्य वस्तुतो धमधातुखभावतया रूपादीनां 
तथागतत्वावधारणमित्येवं स्वधर्मालम्बने समुदये धर्म- 
त्नानसुत्पद्यत ” इति । बोधिसच्चावस्थायामस्याथैस्यानुभूत- 
पूवेत्वेन सखदस्तयन्नाह । रवभमेतदित्यादि । तदेवानुभूत- 
पूवेत्वमाह । यदेत्यादिना । रान्नो नगरौ राजधानौ । 
अन्तरापणमापणकवौथौ। माणवेति कुलपुचवत्सामान्धा- 
मन्लणभिधानम् । तदानौमेवं भगवतः संज्ना। अनागतः 
कालाऽनागतोऽध्वा । असंस्येयैः कल्येरिति षष्टिस्थानगता 
संख्याऽसंस्योच्यते। तत्संस्थावच्छिनेः कालेरित्यथैः। शास्त॒त्व- 
सम्पदा विशेषयन्नाह । शव्यसुनिरित्यादि । शक्यकृलि 
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जन्म्यरहणात् । स्वाकार कुशलेभ्यः संयमितात्मभावत्वन 

कायवाद्चनो मौनेययोगाच्च शक्यसुनिः। मौनेययोगेन 

शासतत्वसम्पदो विबन्धकंदेवपुचमारभङ्ग दशयति । तद्धज्गन 

प्रथमतः शस्त॒त्वसम्यदो लाभात् । तथागत!(ऽहन् सम्य 

करम्ब इत्येभिस्िभिः पदैः शस्तृत्वसम्पदं दशयति । 

सा च शस्तत्वसम्पद्धिधा। वक्कत्वलष्णा प्रतिपत्तृत्वलक्षणा 

च | तच यदैव ते धर्मा व्यवस्धितास्तथेव गद्नात्तया धम- 

दैशिकत्वादक्त्वसम्पदुक्ता । प्रतिपत्तुत्वलशूणा च त्नान- 

प्रहासम्पद्ेदेन दिविधा । तचारौन् इतवानर्हनित्यनेन 

प्रहाणसम्पदुक्ता। अरयश्च रागादयः लैशाः सवकुशल- 

धर्मोपघातार्थेन ! इयञ्च प्रहाणएसम्पत् पूवसुक्ता । तन्पू 

वकत्वाञ्ज्नानसम्पदः। सम्यबगविपरौतं समन्ताद्वमवबोधात् 

सम्यक्पम्बद्च इत्यनेन न्ञानसम्यदुक्ता । अविपरोतसर्वन्न- 

ज्नानाधिगमयोगात् । तदेवमविपरौतधमदेशिकत्वेन सवे- 

कलेशप्रहाणेन सर्वाकारधमीवबोधेन च शास्त॒त्वसम्पद्- 

साधारणा परिपुण च भगवतः कथिता । तथादि न 

बाद्यानामविपरौतधमदेशिकत्वप्राप्तिः। सवेक्तशप्रहा 

णात् तस्मादेते न भ्रूतशस्तारः । आवकप्रत्यकबुद्गास्तु 

यद्यपि भूतशस्तारः सवलेशप्रहाणान्न तु सवाकार- 

प्ास्तारः सर्वाकारसर्वधर्मानवबोधात् ! भगवान् पुन- 

्यथोक्तन्धायेन भूतशस्ता स्वाकारश्णस्ता चेति प्रति 

पादितम्। येन सा शस्त॒त्वसम्पज्ञभ्यते तद श्यति। विद्या- 

चरणसम्यन्न इति । अनेन शस्तृत्वसम्यदः प्रा्तिदेतु 

` दर्शयति । तच विद्या सम्यग्दष्टिः। सम्यक्सङ्ल्यादोनि 

` ओषास्यज्गानि चरणम् । यतः सम्यग्डष्या - तत्वं दषा 
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सम्यक्सङ्कल्यादि मिश्र णभूतै गच्छत्यन्यथाऽपश्यनचरणो 
गन्तुमसमथे इति भावः । ताभ्यां सम्पन्नो युक्तः । अधि- 
प्रन वा शिष्ठा विद्या। अधिचित्मधिशौलं शश्ा- 
चर णम्। प्रन्नायाः पुव॑परिकर्मभरूतत्वेन पुरश्चरणं चरणमिति 
कत्वा विद्यायास्तु पूंग्रहणं तत्परि शुद्धा शौलसमाध्योः 
परि शुद्धितः । तथा हि प्रज्नया चक्षषेव पश्यंस्ताभ्याञ्च 
शोलसमाधिभ्यां चरणाभ्यामिव गच्छन् गन्तव्यमनु- 
प्राप्रोतौति विद्याचरणश्ब्देन तिखः शिक्षा निर्दिश्यन्ते । 
सा च तादृशौ दिविधापि शस्त॒त्वसम्पत् । तां सुगतः 
इत्यनेनाचष्टे। तथा हि लाकोत्तरेण मागे शोभनं ज्नान- 
प्रहाणसम्यदं गतः । सुगतः सुरूपवत्। अपुनरादटृच्या 

वा सुष्ठुगतः सुगतः सुनषटज्वरवत्। निःशेषं वा गतः 

सुगतः सुपरि पुणेषटवत्। अथचयञ्चेतद्ाद्यवौतराग- 
शेक्षाशेशनेभ्यो विशेषणाथैम्। तथा दयात्मविप्यासेन बाद्य- 
वौतरागा न शोभनं गताः। शेक्षास्तु संसारे पुनजंन्म- 
महणान्न सुष्टगताः। अशेषाः पुनः सवेज्तयेषु ज्ञान- 
विबन्धान्न निःशेषं गताः। अस्याश्च शस्तृत्वसम्यदो दिविधं 

मेति । प्रथमं भव्धाभव्यलाकावल्ाकनं कमं द्यति । 
लाकविदिति भव्याभव्यल्ाकपरिज्नानादसौ ज्लाकविदि 
त्युच्यते ¦! तथा हि भगवांख्िःकत्वो राचेस्िःकछत्वो दिवसस्य 
बुदचकषा लाकं व्यवल्ाकयति को हौयते को वर्धत 
इत्यादिभिराकारर्दितौयं भव्यविनयनं कर्म दशयति । 
अनुत्तरः परुषदम्यसारथिरिति। भव्याभव्याल्लोकान् व्यव- 
लाक्य भगवान् ये पुरुषा रव दम्या दमनादा दमयितुं वा 
श्रक्या भव्यास्तान् विनयति । तेषां सारथिभावगमनात् । 

` % 
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विनयनं हि सारथिभावः। असन्मार्गादपनौय सन्मागें 
प्रतिष्ठापकत्वाह्णविशेषाधा यकत्वाचाश्वादिसारथिवत् । 
अरनुत्तरग्रहणं सारथिभावविगेषणथेम्। दुदमानामपि 
केषाच्चित् पुरुषदम्धानां तौव्ररागद्ेषमोहमानानामाय- 

सुन्दरानन्दाङ्लौमालेारुविख्वाकाश्यपमदहा राजकप्फिण- 
प्रतौनां विनायक दति प्रदशेना्थम्। तद्ध भव्य- 
विनयनं कमं यच स्थितं तद श्यति । शस्ता देवानाञ्च 
मनुष्याच्चेति। यद्यपि भगवानविशेषेण सवसत््नानां 

स्वर्गापवगंमार्गोपरेशेन शस्ता । तथापि यच त्वा्यसत्थ- 
दशनं आमणयफलप्रा्तिश्च प्रज्ञायते तच मुखतो यथा्थानु- 
शसनं भगवतः शस्तृकमंस्थितिः। तस्य च देवमनुष्या 
भाजनम् । अतः शस्ता देवानाञ्च मनुष्याणज्चेत्युच्यते । 
यचेतह्णमादहा्यं स वुद्धो भगवानिति खरू पकथनम्। तच 
सकलपदाथांवबोधेन प्रकुष्टा बु्धिरस्येति बुद्धः। अकार- 
प्रत्ययोऽचाशं आदेराक्तिगणत्वेन कायः प्रष्टा च 
बुद्धिनवभिराकारैः सर्वज्न्नानेन । अयननन्नानेन । अनुप- 
दिष्टज्ञानेन । सवासनक्तेशवर णप्रहाणन्नानेन । निखिल- 
ज्ञेयावरणप्रहाणन्नानेन । सवाकारसवेसत्त्वाथकर णशक्तया । 
करुणासम्यत््या । अक्यतासम्पत्या। अतुल्यसम्यत््या च । 
समभशवर्यादियोगेन भगवान् । पुनरपि ते देवपुचास्तथा- 
गतानुभावेन समुदये ठतोयक्षणाकारं प्रतिपादितवन्त 
इत्याह । आश्चयंमित्यादि । तच्वेनानुत्पादरूपापि संदत्या 

` प्रज्ञापारमिता सर्व्नतायाः समुत्पादिकेति सर्ववाल- 
जनातिक्रान्तत्वाद्ाश्येम् । ्रावकादिभ्यो विशेषतः पर- 
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माञ्चयंम् । यावदचनेन दुःखे धमंन्नानश्षान्त्यादेरुपादानं 
सवेन्नतायेति समुदये ऽन्वयन्नान्षान्तेः । आहारिकेति । 

अनुद्रहानुत्सगयोगेनोत्पादिका। अतुपरिग्राहिकेति । 
सर्वान्तरायकंरध्मानवकाश्योगेनोपस्तम्भकारिका । तथा 
च मध्यमायां जिनजनन्ामुक्तम् । “आश्चयं भगवन् 
यावत् प्रज्ञापारमिता सवाकारज्ताया आहारिका ऽनुपरि- 
ग्राहिका। अनुद्रहानुन्सगयोगेने"त्यादि। रुतदुक्तम्। “धम - 
धातुखभावतया प्रन्नापारमितायां स्थितस्य बोधिसक्वस्य 
सर्वधर्माणां नोद्धचत्यागभावनादिकमिति । सर्वधर्मालम्बने 
समुद येऽन्वयज्नानशान्तिरुत्पद्यत ” इति ॥ 

अभिसमयालङ्गारालोकायां प्रज्ञापारभिताव्याख्यायां ग्क्रपरिवर्तौं 

नाम दितौयः ॥ 



१५६४ हतौयपरि बतः । 

समुदये चतुधेश्षणाकारं प्रतिपाद् यितुं प्रत्यात्मवेद्यत्वेन 
कांशित्कामावचरादौन् देवपुचान् साश्चिणः कत्वा कांञ्चि- 
दामन्तितवानित्यादइ। यो हीत्यादि (. 49, 10) । कुलपुचः 
कुलदुहितेति शब्दः पुजावचनः। स्तौ पुरुषयोरुपादानं 
शण्डोडतमुष्कादौ नामधिगमनिरासन्नापनार्थम्। व्ण 
विशेषानङ्गोकरणं चातुवेण्यवि शुडिक्नापनाथेम् । पुच- 
दुहिचभिधानं प्रत्रजितजनप्रतिरूपालापन्नापनाथेम्। कुल- 
ग्रहणमन्वयसम्यनस्य सद््मेऽधिकार ज्ञापनार्थम् । पुनर्वा 
ग्रहशमुपपद्यापरपयायवेद नौयभागधेयापराधादकुलो न- 
स्यापि भव्यस्याचाधिकारक्नापनाधैमित्यार्यविमुक्तिसेनः। 

इमामिति समुद येऽन्वयज्ना नातमिकाम् । तच मारो देव- 

पुचमारः कामदेवः । तत्पाकिका देवपुचा मारकायिका 

देवताः । समुत्यन्रावतारदशेनादवतारपे्िण्यः। अना- 

गतावतारपर्येषणादवतारगवेषिण्यः। अवतारो दोषः। 
च्छिमिति यावत्। नापौति। अपिशब्दः पूर्वापिश्या 

समुच्चये। मतुष्यगतिसङ्गदयताः सत्वा मनुष्याः। यश्षादयो- 
ऽमनुष्याः। विद्यमानेऽप्यायुषि कथच्छित््रत्ययसाननिध्यान्मरणं 
विषमापरिहारेण कालक्रिया । सवे चैतन्न भवति । 
मैच्यादिमिः सुपरिभावितचित्तसन्ततित्वादिति मतिः। 
तथाहि मध्यमायां जिनजनन्धामुक्तम् । ^ मैचौकरूणा- 
सुदितोपेक्षाणमनुपलम्भयोगेन भावित्वान्मनुष्यामनुष्या- 
चनवतारलाभेने"व्यादि । रतदुक्तम् । “निःसखभावाधि- 
मोश्षपूवकं चतुरप्रमाणं विभावनौयमित्येवं सर्वधमलम्बने 
समुदयेऽन्वयन्नानमुत्पद्यत ” इति। अत रुवोकमार्यविसुक्ति- 
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सेनेन । “चरष्टमे हि दशनमागेश्णे प्रयोजनं बोधि- 
सच्वस्य प्रमारीरितरथा हि नवमे छे सत्वधातुनिरपेक्षो 
निरोधे यतेद्^ति। निरोधे प्रथमक्षणाकाराथेमादह । 

पुनरपरमित्यादि (. 49, 17) । सम्प्रस्िताः प्रणिधाना- 

द्ाशयेन प्रहत्ताः। इयमिति दशंनमागंप्रतिपादिका । 
तं कुलपुचमिति अधिगतनवमश्णद श्नमाेश्रवणद्यथेम् । 
समौपौभवनसुपसङ्गमितव्यम्। मंस्यन्ते (४. 50, 1) ज्ञास्यन्ति । 

स॒ खव ॒सुपरिभावितत्वात् सवैश्रन्यतानामधिगताथत्येन 
परौतोपदेशेन शक्त इति मतिः । उद्ृह्नत इत्यादि । 

उत्तरात्तरविशेषाधिगमदहेतुश्रतं विशिष्टसुद्रहणदि कुवेत 

इत्यथेः। ओष्यन्तौमां प्रन्नापारमितामिति पूर्वेण सम्बन्धः । 
अवणच्च निरोधसत्यामिसमयसंहत्याधिपत्यादेश्नाश्रवणा- 
कारप्रतिभासनम् । अतोऽभिसमयाहितशक्तिकस्य वाखु- 
त्थितस्यान्तिकादिति वेदितव्यम् रकानुशंसाकंथनेन 

निरोधाकारं निदिश्यापरानुशंसाकथनेन तमेवाकारं 

द्रढयन्नाह । न च खस्तित्यादि। चशब्दः समुच्चये न केवलं 
पूर्वोक्तानुशंसोऽयमपर इत्यथैः। मामाङ्गतुःपच्चशतातिक्रान्तं 
स्ानमरण्यं गतः संम्राप्तः। रकंडश्ष ख यक्षाद्यधिशितत्वेन 
भयहेतुः । अतस्तन्मूलं दश्षमूलम् । मनुष्ादिर हितं खं 
श्रन्यागारम् । अच्छन्रमम्यवकाशम् । महाजनो येन गतः 

स पन्धाः। उत्पथो यथोक्तविपरौतो मागेः। अरण्या- 
दृध्वेमटवौ । तच तचारण्यादावुपसंक्रामतो गच्छतः तदेव 
चतुभिरौ्यापथेः कथयन्नाह। चद्कम्यमा णस्येत्यादि। निपन्नः 

शयितः । अनिष्टोपनिपाताश्ङ्घा भयम् । तम्रतोकारा- 
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प्रतिपत्तिः स्तम्मितत्वम् । अभूत्वा भावाद् भविष्यति । 

परबन्धप्रडत्या उत्पत्खयते । नेतिपूर्वेण सम्बन्धः । सवेशरन्य- 

तानां सुपरिभावितत्वादिति मतिः। अन्धचाप्युक्तम् । 

““श्रन्यतापरिगतो बोधिसत्त्वः सर्वभयविगतो भवतो"7त्यादि 

रतदुक्तं “ रूपाद्निजरूपा प्रत्येव श्रन्यतेत्येवं सव- 

ध्मालम्बने निरोधे अमनज्ञानक्षान्तिरुत्यद्यत” इति । 

निरोधे दितौयशूणाथेमाइ । 

अथ खलु चत्वार (?. 50, 11) इत्यादि । महाराजानो 

विरूढकाद्याः। तात्विकयानचयसच्वनोपलम्भमन्तरेणापि 

संदत्या आवकादियानचये सत्वान् विनयतीत्याञ्चयम् । 

अनेन च सत्यद्वयसमाओ्येण सर्वाकारसच्वाधैप्रतिपादनेन 
सम्थकारणनिर्दे शेन प्रन्नापारमितोद्रहणदौनां बुद्त्वमेव 

फलमावेदितमिति ग्राह्यम् । ततओचैतदुक्तम् । “धमधातु- 
परिणामितकुश्लमुलानां फलं तथागतत्वस्य प्रापण 

मित्येवं सर्वधमालम्बे निरोधे धमन्नानसुत्पद्यत ” इति । 

वयमित्यादि । रतच प्रज्नापारमिताया माहाव्यन्नापनाय। 

आत्मनः शसनोपकारकत्वन्नापनाय भगवति कतज्नत्व- 

ज्नापनाय चोक्तम् । ^“ ष्टधमवेद् नौ यमुपपद्यवेदनोयम- 

परप्यायवेदनौयच्च विविधमणशुभं कमे ” ति । तत्कुतोप- 
द्वप्रतौकारेण रश्षावरणगुत्तयो यथाक्रममुक्ताः । अथवा 
दैवौ विपद्यचाशुभस्थैव व्यापारोऽवगम्यते नापरस्य । 

यथा मरकदुभिश्वजाश्न्यादिपातः । मानुषौ विपद्चच 
प्राणिनां व्यापारः प्रतौयते विद्यमानोऽपि दैवस्य 

नावगम्यते, यलो न कमणा विना किञ्िदष्यस्ति फलं 
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यथा निष्यन्नेऽपि शस्यादौ परचक्रोपद्रवरतो दुभिष्षादिः। 

दैवमानुषौ विषद्यचोभयस्य व्यापारः प्रतीयते । रुतावच 

कम॑ दैवं मानुषच्च । यथोक्तम् । “दैवमानुषं हि कमं 

लाकं यापयती"ति तत्मतौकारेण रषावरणगुत्तया 

यथाकममुक्ताः। संविधास्याम इति करिष्यामः! निरोधे 

ठृतौयश्षणाथै सम्बन्धमारचयनराहइ । आश्रये भगवनि- 

त्यादि (. 51, 5) । इमाननन्तरोक्तानियतो रक्ावरणगत्ि- 

संस्यावच्छिन्नान इष्टधार्मिकान् प्रत्यत्यन्रजन्मसङ्गहौतान् 

गणाननुशंसान् प्रतिलभते प्रयोगावस्थायाम्। परिष्ह्वाति 

पृष्ठावस्थायाम्। रवं सम्बन्थमावेद्याकारायथ प्रखयनाह । कि 

पुनरित्यादिना । किं पुन प्रज्ञापारमितायासुद्गहौतायां 

दानाद्याः पच्चपारमिताः संखौता भवन्तोति वक्तव्ये षर्- 

पारमितावचनम्। सुखया प्रज्नापारमितया गौशस्वभावया 

अपि प्रन्नापारमितायाः संग्रहादित्यभिप्रायेणेक्तम् । 

सर्वधरमगविपरैतावबोधे हि सुख्या प्रज्ञापारमिता जायते । 

अतस्तच्ैव सर्वव्यवदानधर्मपणां संग्रहादित्यमिप्रायवान् 

भगवानाह । रवमेतदित्यादि । रुतदुक्तम् । " प्रन्नापार- 

मितया सर्वाकारप्रतिपक्षाणां सङ्कह इत्येवं सवेधर्मालम्बने 

निरोधे ऽन्वयन्नानक्षान्तिरुत्पद्चत” इति निरोधे चतुथे- 

क्षणाकारं निर्दिश्न्ाइ । पुनरपरमित्थादि । खखषित्यादि 

व्याख्यातम् । अथवा यस्मादादित रव ॒भक्तिेतुतया 

तावत्कल्याणं तस्मात् साध शण । यतश्च मध्ये पुष्टहेतु- 
{+ वा थि 

त्वात् कल्याणं तत सुश्रु णु । येन च पयवसानं 

 मुक्तिहेतुतयौ कल्याणं तेन योनिश मनसिकुरु । अथवा 
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खदुमध्यादिमाचाणं दोषां प्रतिपक्षत्वाद्यथाकमं साध्वा- 

दिवचनम् । यदिः वा व्च्जनार्थोभयावधारणाद्यथासंख्य 

साध्वादि्विचनम्। धममित्यादि । सूवादिधमं विरू 

ग्रकीतव्यं विग्रह्ीतव्यं मनसा तती वचसा विरुद वदि तव्यं 

विवदितव्यम् । रवंप्रकारदयेन विरोधयितव्यं विधाट- 

यितव्यम्। यदि वा व्यच्जनार्थोभियविधाटघटनाद्िमहौ तव्य- 

मित्यादिपद्चयं मंस्यन्त इत्यस्यानन्तरं जिनजननोभावना- 

भिरतं बोधिसक्वमारभ्येत्यध्याहार्यम् । यतस्तस्येवानुशंसा- 

कथनमधिकृतमनन्तरञ्च व्यति । तस्य तान्युत्यन्नोत्यनना- 

न्यधिकरणान्यन्तधस्यन्तीत्यादि अन्तधौस्यन्त्यदश्या भवि 

ष्यन्ति यतो न स्थास्यन्ति । युक्तया स्थितिं न प्रतिलण्छन्ते। 

अरत रव तेषामभिप्राया मनोरथा न परिपूरिं निष्यत्ति 

गमिष्यन्ति । ननूत्यन्नो वितकः प्रतिसमाधानमन्तरेण 

कथमन्त्ास्यतौति। तत्कस्य हतोरित्याश्ङ्खाह ¢. 2. 2)। 

रवं द्येतदित्यादि। अनेनैतदुक्तम्। धमंतेषा यदुत प्र्ना- 

पारमिताभावकपुद्नलाधिष्टानात् । स्वत रव तेषां प्रति- 

समाधानसुत्यद्यत इति। उद्गदौष्यतोत्यादि । व्याख्यातम् । 

अथवा संग्रहश्रवणद्गदौष्यति। मनसिकारणद्ारयि- 

ष्यति। पुस्तकपटनादवाचयिष्यति । म्न्धाथेग्रहणात्यये- 

वाष्यति। प्रतयक्षातुमानागमाविरुद्वाथैकथनाद्थाकमं 

प्रवर्तयिष्यति देशयिष्यत्युपदेश्यति । कल्पितादिचिविध- 

 पदार्थातुत्पाददेशकत्वेन वा । पाठमात्रोपदेशदुदे ष्यति । 
 पूवेराचादिकरणात् खाध्यास्यति । बोधिपरिणमनाद्या- 

. शयभेदादेतान्यद्रहणादौनि सम्यग्विधेयानि । अ्रधिकरणण- ` 
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नौति विवादस्थानानि। उपसंहरन्नाह । इममपौत्यादि । 

न केवलं वश्यमाणं गुणमित्यपिशब्द्ः। रवं प्रन्नापार- 
मितायाः सर्वोपद्रवप्रशमनतेजोबलत्वं प्रतिपाद्य इष्टान्ते- 

नापि समथेयन्नाह । तद्यथापि नामेत्यादि (. 52. 11) । 

कचित्थाटः परिकल्पसुपादायेति सम्भवत्कार एविशेषात् 

कार्यविशेषमधिक्त्य । अनेन दुलंभत्वमाख्यातम् । स्थाव- 
रादिविषापनयनात्। सर्वविषप्रण्मनौति स्वरूपं कथितम् । 

आश्ौविषेण जन्तुनेति । दंष्ाविषेण प्राणकेण । बुभुक्षि- 

तेनेत्यादि । बुभूश्चितः श्ुधा परि पौडितोऽपि कथिदेवता- 
राधनप्ररृत्तवन्नाहारप्रयोजनमिति तद्यवच्छेदाथेमाइ । 

आहारार्थोति वचनम् । तथाविधोऽपि धर्यमालस्व्याद्ारं 

पयेषत इति तद्युदासेनोक्तमाहारगवेषौति । प्राणकजातो 

जन्तुरिति सच्वसंख्यातो मण्डकादिरित्यथैः। गन्धेनेति 

तद्गतामिषादिगन्धेन । अनुबध्रोयादिति । बुद्धा भश्य- 

त्वेन खीौकुर्यात् । अनुगच्छदिति । पञ्चात्पुष्ठतो यायात् । 

प्रत्युदावर्ते तेति निदृत्तिं कुर्यात् । ननु यच प्राणकगन्धेन 
न निवर्तेत् तच कथमोषध्या गन्धेन प्रत्युदावते तेति । तत् 

कस्य हेतोरित्याश्ङ्याइ । तथादहौत्यादि । अयं वाक्याथेः । 

सांटतेऽपि कार्यकारणभावे तस्या रुवौषध्याः स तादृशे 
मैषज्यगुणो यस्तस्या शौविषस्य तद्दिषमभिभवति नान्यस्येत्े व 
बलवती हि सा ओषधी भेदेऽपि नियताः केचित् 

खभावेनेन्दरियादिवदिति। रुतदुक्तम्। “^प्रन्नापारमितथैव 
बाद्याभ्यन्तरोपद्रवप्रशमनमित्येवं सर्वधमौलम्बने निरोधे 

ऽन्बयन्नानसुत्पद्यत ” इति। मागे प्रथमश्षणाकार वक्तुमाइ ¦ 
22 
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रवमेवमित्यादि । यानि तानौति निपातसमुदायो यानि 
कानिचिदित्यथे वतते । तेजसेत्यादि (१. 59 1) । प्रन्ना- 

पारमितायाः साम्यमेव तेजो बलस्थामबलाधानानि 
यथाक्रमं प्रयोगद शनभावनाविशेषमागेनिदिं्टानि । तत 

रेति । यकैवोत्पल्स्यन्ते तचैवेत्यथेः । उपरस्यन्ति । उप- 

शमिष्यन्ति । न ॒विवधिष्यन्त इति यथाक्रमं श्रुतचिन्ता- 

भावनाकाले वेदितव्यम् । प्रयोगाद्यवस्धासु वा ग्राह्यम्| 
तदेव कथयन्नाह । यत इत्यादि । यतो यत इति। 
यच यचैवाधिकरणस्थान इत्यधेः । निरोत्स्यन्ते ऽन्तधास्यन्ति 
न स्थास्यन्तीति पद्चयमुपरस्वन्तौत्यादिपदचयाथेम्। नन् 

त्पन्नो वितकंः परप्रतिसमाधानमन्तरेण कथन भव- 

तौति । तत्कस्य हेलोरित्याश्ड् पुववत्यरिहाराथेमाह । 
प्रज्ञापारमिता रीत्यादि। रागादौनामित्यादिश््दा- 
दोषादौनां यावदित्यनेन स्मृत्युपस्यानाभिनिवेशदेः परि- 
अहः । नि्वणय्ादस्येति। सोपधिनिरूपधिनिवांणामि- 

` निवेशस्य । समुदाचरन्निवणभिनिवेशदेरुन्मृलनादुप- 
शमयिचौ । अथवा रागादिवासनासमुद्वातान्न विव- 
धिका । रतदुक्तम् । “प्रन्नापारमिताभावनैव रागादि- 
निवोखभिनिवेशस्य शन्तिरित्येवं सवेधर्मालम्बने मागे 
धमन्नानश्ान्तिरुत्यद्यत ” इति । मागे दवितौयकणाथेमाह । 
चत्वारत्यादि् । रश्षावरणगुत्तयो व्यास्याताः। यदि 
वाधिदैविकमाधिभोतिकमाध्यात्मिकञ्बान्तरायमधिक्त्य 
यथाक्रमं रक्षावर णगुप्तयो केयाः। आपद्वा विधा खप्रत्धय- 

 जापरा सत्वसंख्यातप्रत्ययजा परस्वसंस्यातप्रत्ययजा च । 
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तस्याः प्रतौकारेण र्षावरणगु्तयो यथाक्रममवसेयाः । 
रुतदृक्तम् । “^प्रन्नापारमितोद्गदणदिप्रहत्तस्य तथागता- 
दिभ्यः सवा सवेरक्षावरणगुत्तयो भवन्त्येवं प्रज्नापार- 
मितया सर्वधर्मगलम्बने मागे धर्म॑न्नानमुत्यद्यत ” इति । 
मागें दठतौयशूणाथेमाह । पुनरपरं _ कोशिकेत्यादि । 
आरेयवचश्चेति कपया स्वयं प्राणतिपातादिविरति- 
पूवकं सर्वाकारज्नतायां सित्वाऽन्येषां तच प्रतिष्टापनात् । 
स्वयंप्रसितानाञ्च वगोवादतत्समनुन्नत्वाद्ादेयवाक्य इत्यय- 
मर्थो ऽवसेयोऽन्यथोपारेयवचनत्वासम्भवात् । पञ्डविंश- 

तिसादखिकायामप्युक्तम् । “आत्मना च प्राणतिपाता- 
त्रतिविरतो भविष्यतीत्यारभ्य यावत्--परेषां वणेवाद 
तत्समनुन्नो भविष्यति” इत्येवं स आदेयवाक्यो भविष्यतौ- 
त्यादि ओ्रोचसुखकारित्वाग्मुदुवचनः । यावतैवार्थो भवति 
तावन्माचाभिधानाम्मितवचः। संक्ेपोक्तिकुशलत्वादप्रकोशे- 
वचनः । न च क्रोधामिभ्रूलो न च मानामिभ्रूत इति। 
परत्युपस्थितेऽपकारनिमित्ते प्रतिधांशिकिश्चेतस आघातः 
क्रोधः। सत्कायदृष्टिसनिश्रयेण चित्तस्योन्रतिमानः । 
ननु प्रतिपक्षं विना दोषापगमाभावे कथं तस्येव गुणोदय 

इति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याइ । तथा दौत्थादि 
(१. 58, 16) । प्रन्नापारमितैव सवेदोषाणां प्रतिपक्षः । स 
च तेन भावित इति मतिः। प्राणातिपातविरत्थादौ 
प्रतिस्ापनात्परिदमयति । मितवचनादिना सवंस- 
विषये प्रह्नौकर णात्परिणमयति। उपनाहमिति। वेरानु- 

प्रयस्यानुत्सगेः। प्रतिधांश्कि रवोपनाहः। व्यापादमिति। 
सत्वेषु दुःखेषु दुःखस्थानोयेषु च धमेघाधातो व्यापादः । 
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अनुश्यमिति (7. 5५, 1) । देषाङ्िनको वेर प्रबन्धोऽनुशयः 

रुतदुक्तम् । ^ प्रज्ञापारमितापरिग्रहवलादेव बुद्धत्वाभि 
लाषिणा स्वयं प्राणातिपातविरत्यादिपूवकं सर्वाकारन्न- 
तायां खित्वा तनैव परेषां स्थापनं कार्यमित्येव सवेधमा- 
लम्बने मागे ऽन्वयज्नानश्ान्तिरुत्पद्यत " इति! मागे चतुधे- 
णाकारं वक्तुमाह । एवं चरत इत्यादि । रवं चरतो 

मागजन्वयन्नानक्षान्त्या विहरतः संस्तुते वस्तुनि चेतसो- 
ऽसम्प्रमोषः स्मृतिः। अदेषः सवेसच्चेषेकपुचचपेमाकारतो मैचो। 
आभ्यां द्ानादिसवकृश्लस्यानुपलम्भयोगेन स्वैसत््वा- 
साधारणतयाऽनुत्तरायां सम्यक्सम्बोधौ परिणमना- 
इयमुक्तम्। मैच्या व्यापारमेवाह । तस्येवम्भवतौत्यादिना । 
परिभेत्सयन्त इति व्यापादसमुदाचारेण चक्षरादौनां 

विक्रियापादनात्। धश्यत इति सखरूपम्रच्यत्या दग्धो 
भविष्यति । वश्मिति तदायत्तताम्। रुतदृक्तम् । 
“ दानादौनामक्षयं कतुमिच्छता सम्धक्सम्बोधौ परिणामनं 

समृत्यादिबलेन कायमिन्येवं सवेधर्मालम्बने मागेऽन्वयज्नान- 
मुत्पद्यत” इति । यथोक्तैरेवाकारैरन्यापदेशनिर्दिषैः 
षोडशशणा समुत्पद्यन्त इति नाच विप्रतिपत्तिः । 
तथाचोक्तम् । 

आधाराधेयताऽभावात्तथतावुद्धयोमिंथः। 
प्यायेणाननुन्नानं महत्ता सा ऽप्रमाणता ॥ १२॥ ` 
परिमाखन्तताऽभावो रूपादेरवधारणम् । 
तस्यां सितस्य बुद्गत्वेऽनुद्रहात्यागतादयः ॥ १३ ॥ 
मे्यादि श्रन्यता प्रात्िर्बडत्वस्य परिग्रहः । 
सवस्य व्यवदानस्यं सर्वाधिव्याधिशतनम् ॥ १९ ॥ 
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निवोणग्राहश्णन्तत्वं ब्धभ्यो र श्षणादि कम् । 
अप्राणिवधमारभ्य सवाकारज्ञतानये ॥ १५ ॥ 
स्वयं स्थितस्य सत्वानां स्थापनं परिणमनम् । 
दानादौनाञ्च सम्बोधाविति मागेन्रताक्षणः॥ १६॥ इति 
अस्यापि दशेनमागैस्य सर्वाकारन्नतायामुक्तं॑निवेध- 

भागौयं ग्राद्यम् । यद्येवं तचापि प्रमुदितादिगरुम्यभिधाने 

बोधिसक्वानां दश्नादिमार्गस्य प्रतिपादनात्किमिथं 
पुनरूपादानमिति चेत् । उच्यते निःशेषद्ेतुफलाधि- 
गमापेशया तथागतानां स्वाकार क्नतेत्यमिधानाज्जिन- 
पुचाणां तदृक्तो मार्गो न भवतीत्याशङ्ावारणाथम् । 
तत रव हेतुमाचमपङष्य एथग्निनात्मजानां दशेनादि- 
मार्गात्मिका मागंन्नता व्यवस्थाप्यते । सुवन्तु विदद्धिनि- 
रूपयितव्यम्। किंङ्धारि कानुसारेणाकारा ग्रन्धाथौनुगमेन 
योजिता न वेति। तच आर्यविमुक्तिसेनादिव्याख्या- 
माललाक्य खश्क्या प्रतिपादिता खव । केविद्थान्तराभि- 

सन्धिना यथोक्तेन म्न्धप्रबन्धेनाकारा्थमनुक्ता दश्नमाग॑- 
पोडशश्षणोपलश्षणमेव केवलमनुक्ततमिति वशैयन्त्येवमुक्ता- ` 
नुक्तनिर्वेधभागौयाद्यथैप्रतिपादनपरेषु अन्धेषु द्रष्टव्यमिति। 
तैर्भावनानुक्रमाद्यनिदेश्णत्काचिद्भिसमयानुपूवों न प्रति- 
पादिता । अमिसमयालङ्धारकारिकाथेश्च कथं व्याख्येय 
इत्यपरे! भावाभिनिवेश्मुला हि रागादि क्तेशगणस्त- 
दिरुधश्च नैराव्याभ्यास इत्थतस्तं विना कथं दुःखधमंन्नान- 
छ्षान्त्यादिरिति चेत्। नैवं, यस्माद्यथोदितविधिना नैराग्य- 
संखचनपराः सवे रवामौ षोडशकाराः सन्निहितविनेय- 

जनहिताधौरचिकौषया त्वेवं यथाभिहितनानाप्रकार- 
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रूपेण निर्दिष्टाः सन्तोऽपि रवममभ्यद्यमानाः प्रतौत्य- 

समुत्पादधर्मतया दशनमार्गोत्पादका भवन्तौत्यवसेय- 

मेवमन्धचापौति । दश्नमा्गानन्तरं भावनामागाभिधाने 

सति खल्यवक्तव्यत्वेन फलनिम्नत्वेन च विनेयप्ररत्त- 

भावनामाग॑स्य कारिं तावत्कथयन्राह । आशये भग- 
वनित्यादि । प्रज्नापारमितेति वश्यमाणो भावनामागेः। 

परिदमनाय प्रत्युपस्थितेति। सवप्रकारक्ञेशस्वविधेयौ- 

करणात्छर्वतो दमनार्थेन परिदमननिमित्तमभिसमुखौ 

न्तरविशिष्टे कियन्मावेणाधिगमेऽदहंमानप्रतिषेधेनात्मो 
त्कर्षनिपेधात्सर्वतो नमनार्थेन परिणमनायेति दितौयं 
नमनकारिषम् । ततोऽनन्तरं सवप्रकारक्तेणमिभव इति 
ठृलौयक्षेशएनि्जयकारिचाथमाह । पुनरपरं कोशिकेत्यादि । 

रवसुद्गह्ृनििति । व्यमाखभावनामागेक्रमेण। संय्ाम ,. 

दूत्यादि । भावनाप्रहातव्धेः क्लेशेः सदह विग्रहे वतमाने 
रिति। अधिमाचाधिमाचादिप्रथमचिकविपक्षस्य श्टदु- 
खदादिप्रथमप्रकारप्रतिपश्ाधिगभेन सं्रामशिरस्युत्कलितः 
समारूढो भवति । अवतरत इत्यादि पद्चयं यथा- 

सङ्खं मध्याधिमाचादिदितीयचिकविपष्ष्य मध्यष्द्वादि- 
प्रकारप्रतिपक्षाधिगमयोगतो वाच्यम्। सङ्खगममध्यगतस्येति 

खदधिमाचविपक्षस्याधिमाचग्डदुप्रतिपश्लाभेन । तिष्ठत 
दति खदुमध्यविपक्षस्याधिमाचमध्यप्रतिपश्षाभिसमयात्स- 
जामे सितस्य। निषखस्येति खद् खदु विपष्षस्याधिमाचप्रति- 
पक्षसमत्वागमात्सङ्गामे समुपविष्टस्य । सर्वेशेवेतेन नव- 
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प्रकारविपश्षप्रतिपर्षदहानोपादानेन भावनामागेस्यापुनः- 
कतव्यतामाह । अस्थानमित्यसम्भवः। तदेव कथयत्य- 

नवकाश इति । पयायवचनं किमथेमिति चेदुच्यते! तदा 

चायत्याञ्च कस्यचित्कथच्छिद्थावबोधाथेम् । तेनैव चाथा- 
भिधाने पूरवेश्रुतानामेवावगौतता स्यादिति तदोंष- 
परिहारेण पूर्वकालं विश्िप्तानां पञ्चादागतानाच्च 
तद्थैश्रवणाथैम्। दुमेधसां पुनःपुनस्तदथेलश्णाथम् । 
रकश्ब्दानेकाथेलयाऽथौन्तरकल्यनाव्यदासाथेम् । अन्यच 

निर्षण्टवत्ताभिः संज्नामिस्तदथेसम्प्रतिपच्यथेम् । धामे- 
कथिकानामर्थोपनिबन्धनप्रायणयोः कौशलोपसंदा राथेम्। 
आत्मनो धमंप्रतिसंविद् द्वावनाथेम् । परेषाञ्च तद्रौजा- 
धानाथैमिति पर्यायदेशनानामष्टौ प्रयोजनान्धेवं सवच 
वाच्यम्। यत्तस्येति। यदिति निपातो य इत्यथ वर्तते। यो 

 जौवितान्तरायः सो ऽनवकाश इति वाक्याथेः। जौविता- 
न्तराय इति विक्नानप्रबन्धोच्छित्तिः। आध्यात्मिकोपद्रवविग- 
मानन्तरं बाद्योपद्रवोपश्षम इति । परोपक्रमाविषद्यत्वम् । 
चतुथे कारिचमाह । परोपक्रमेणेत्यादिना (®. 55, 3) । 

परो मनुष्यादिस्तस्योपकमः खद्गादिप्रहारदानम् । रत- 

दु देपदं निदं शेन विभजन्राह । सचेत्पुनरित्यादि । 

उदेवचनानां निर्देशात्पृथगभिधेयार्थो नास्तीति किमथे- 
सुदेशवचनमिति चेदुच्यते । समासेन विस्तरावधारणाये 
खण टच्यर्थावधारणवत्। उडहइरितन्नानानां विनेयाना- 
मनुगरहाथेम्। अन्येषामायत्यासुद्वटितन्नताहेतूपचयाथेम् । 
आत्मनः समासव्धासनिदेश्वशितासन्दशैनाथैम् । अन्येषां 
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तथाभ्यासेन  तद्दौजावरोपणाथैच्ेत्याचायंवसुबन्धुः । 

संञ्चि्तमावै समाहितं चित्तं योगिनां तदिस्तरायें 

सर्वच कथं समाहितं स्यादित्येतदथे निर्देशदेशना । तथा 

विस्लरमाचे समाहितं चित्तं योगिनां तत्संक्िप्ताथे सवच 

कथं समाहितं स्यादित्येतदथमुदेश्देशनेत्यागमः। रुवं सवच 

प्रतिपत्तव्यम् । शस्तं चक्रादिकम् । पाषाणादिकमन्यत् । 

ननु तदेश्नेपणसामथ्यैवता पुरुषेण शित्त शस््रादिक- 

मन्तरा विरोधो पनिपाताभावे कथं न शरौरे निपतेदिति। 

तत्कस्य हेतो रिव्याश्ड्याह । महाविद्येयमित्यादि । अय- 

मभिप्रायः। मातुरभ्यासमानाया रवं महाविद्यादि 

सखभावायाः सामर्येनानन्तरा गुरुत्वधमविरोधोपनिपातान 

तदेहमनुप्राप्रोति शरादिकमिति । मदहच्वादिगुण्योगा- 

न्महाविचेत्यादिपदचयं प्रयोगाद्यवस्थासु । अधिसुक्तयादि- 

मनस्कारैरधिकाभावाद्नुत्तरा निरतया समाभावादः- 

समा । अत्यन्तविशुद्धा सन्तानान्तरेणसमेन समत्वाद्- ` 

समसमा । महाविद्यादित्वमेवास्याः कथमिति । तत्कस्य 

हेतोरित्या श्या इ । अच_ हि _ कोशिकेत्यादि (. 55, 10) । 
तदुक्तम् । “ यस्मावयक्ञापारमितायां मैच्यादिपूवेकं 
श्क्षमाशणो न कस्यविद्यापादाद्यथं शि्षते। अतो 

हिंसादिकस्याल्पायुष्कत्वादिदेतोरपनयनान्महाविद्यादि 

सखभावे"ति । नात्मव्धयाबाधाय चेतयत इति । मारणदि 

निमित्तमात्मनो न यतते । सर्वोपद्रवविगमानन्तरं सम्य- 

क्चम्बोधिकारिचं पञ्चममादह । अच हहौत्यादिना । सम्य- 

क्सम्बोधिमिसम्भोत्सत इति त्वाधिगमं साश्षात्करिष्यति। 

 सर्वननन्ञानञ्च प्रतिल्यत इति तत्वाधिगमादुत्तरकालं 
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सवेधर्मविषयन्नानमधिगमिष्यति। तदेव कथयननाह ! तेन 
सोऽनुत्तरामित्यादि । चित्तानौत्युपलषषणात्सर्वधर्मपरि- 
गरहः । व्यवलाकयिष्यतौति ज्ञास्यति । ननु सर्वनेव योगि- 
ज्ानमनालम्बनमिष्यते। तत्कथं सर्वधर्मान् विन्नास्यतौति। 

तत्कस्य हेतो रित्याशञ्ाह । अच कौभिकेत्यादि । परास्त 
मानन्तयंमार्गेण स वासनावरण्दयप्रहाणात्। ज्ञातं 
विसुक्तिमागेण सर्वाकार न्नताधिगमयोगात्। साक्षात्तं 
शुद्खलोकिकन्नानेन निश्चयात्। रतद्क्तम्। “यथाहि सत्य- 
सख्प्रदशिनो ज्ञानं परमा्धैतोऽविषयमपि प्रतिनियत- 
विषयाकारं लिङ्गागमानपेशू्बाञ्रयविशेषवशादुत्यद्य- 
मानमुपदशिताथेप्रापकत्वेनाविसंवादिः भवति। तथा 
योगिज्ञान प्रक्नापारमितायोगाभ्यासबसेन यथैव तदभू- 
हवति भविष्यति चातौतं वतमानमनागतं वस्तुपरेण 
परिकल्पितं, तथेवोपद्शितविविधाकारप्रकारप्रमेदभपच्चं 
बहिरिव परिस्फुरद्रपं स्फटप्रतिभासं लिज्गागमानपेक्ष- 
मविसंवादितयोत्यनं प्रत्यक्ं॒प्रमाणमिष्यते। अत्रैवं 
भगवतः सवच साक्षादशित्वाभ्युपगमायन्न प्राप्तं न विज्ञातं 
साक्षात्छतं, तदभावेन सवन्नन्नानमुच्यते । यतो मान्ति 
निटत्तावप्याकारनिदत्तेः प्रतिबन्धाभावेनासम्भव” इति 
मध्यमकनयानुसारेणयेनागाजुंनपादप्र्टतयः। अद्वाति- 
्ययोगेन पुणयमहत्वाद्यच स्थाने तथागतादौना- 
मधिगमो जातस्तत्पुज्यमिति बोधिकारिानन्तरं प्रज्ना- 
पारमिताधारदेश्पज्यताकारिं षष्टं वक्तुमाह । पुनरपरं 
कौशिक यक्ेयमित्यादि। अन्तश ॒इत्यागत्या पूर्वैकमं- 

23 
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विपाकमिति । प्रतिपक्षाभ्यासं विना नियतवेदनौयं कम~ ` 

विपाकम्। इदमेवाथेतच्वं दृष्टान्तेन द्रढयन्नाह । तद्यथापि 
नामेत्यादि (९. 56, 7) । बोधेमण्डः सारोऽचेति भूप्रदेशः । 
पर्यङ्धाकान्तो बोधिमण्डस्तं गतास्तत्ययेन्तमाभिताः। बोधि- 
मरुडपरिसामन्तो विदिकूस्ितवञ्चकौलचतुष्टयान्तगंतो 
भूमिभागः बोधिमण्डो व्याख्यातः। तद्म्यन्तर मध्य- 

स्थानम्। भरूमिप्रविष्टस्य मूलस्य परिसामन्तग्रहशेनोपाद्ा- 
नात्तदिनिगतो इश्षभागो रश्मुलम् । न ते शक्या इति । 
न ते योग्ा विषया इत्यथेः। विहेटयितुं विभेत्तुम् । 
व्यापादयितुं विदेषयितुम् । आवेशयितुम् । भ्रतय्रहादि- 
प्रवेश्यितुम् । ननु विडेटादयुत्यत्निप्रतिधाते स्थानस्य 
व्यापाराभावात्कथं तच विदेटादि कतुं न शश्यत इति 
तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । तच हौत्यादि। अयं वार्थो 
ये सवंसत्वानामर्थाय खदुमध्याधिमाचव्यापादप्रतिपक्षेण 
मैचोप्रभेदमभयमवैरमनुच्लासं सयं सत्छत्य निरन्तरं 

दौधंकालं भावयन्ति । परांाधिष्छत्य प्रकाश्यन्ति । तेषां 
चेकालिकाबद्धानां तचोत्पादेन तत्धथानं विशिष्टमेव जात- 
मतोऽचिन््यत्वाद्धेतुप्रत्ययसामग्धा भ्ूभागमादहाढ्यात्कारण- 
विगुणोत्यच्या विद्देठादिकायें न शक्यते तच कतुं प्रतीत्य 
समुत्यादधमताबलादिति। रवं दष्टान्तमावेद्य द्ारन्तिक- 
मथेमावेदयन्नाइ । रवभेवेत्यादि (. 56, 14) । प्ववद्भि- 

भ्रायेण। तत्कस्य देतोरित्या श्ड्याह । तथेव स्थानमादाक्य- 
प्रतिपादनद्दारेण परिहरन्नाह । अनयेव हौत्यादि। चैत्य- 
भूतो वन्दनादिना पुण्योपचयहेतुत्वात् । पितेव पिव्रभूत 
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इत्युपमा वाचकभ्ूतशब्दस्योपाद्ा नादन्यचैत्यसमानत्वेन 
चेत्यभूतः स एथिवौप्रदेश इत्येके। यच हि नाम पुद्लनैरा- 
व्यद्योतिकया ये धर्मा इहेतुप्रभावा इत्यादिगाथयाधिषठितो 
भूभागः रपो मतस्तव समस्तवस्तुनैःसखाभाव्यप्रकाश्किाया 
मातुरुद्वहणादिनोपेतः रपो नितरामेवेत्यतः । साश्येव 
साक्षिभ्रत इति तत्छभावत्वे चैत्यमेव चैत्यभरूत इति 
चन्द्रगोमो। बन्दनौयो नमस्कारणात्। माननीयो गुणानु- 
सरणेन बहुमानात् । खदुमध्याधिमाचपूजामिर्यथाकमं 
पूजनौयो ऽचनौयोऽपचायनौयः। ओ्रौपदरबन्धादिना विशेष- 
पद्स्थापनात् सत्करणौयः। सवथाऽनुक्लंघनौयत्वेन गुर- 
करणौयः। चां सर्वोपद्रवनिवारणतया । शरणं तदा- 
श्रयप्रयोगाबन्यत्वपदस्थानतया । लयनमनवद्यरतिवस्तु- 
तया । परायणं पर मायेत्वगमनपदस्थानतया । यथोक्त- 
नोत्या षड्विधमेव कारिचमवगन्तव्यम् । 

तथा चोक्तम्, 
सवतो दमनं नामः सर्वतः क्तैश्निजंयः । 
उपक्रमाविषद्यत्वं बोधिराधार पूज्यता ॥ १७॥ इति 

कारिवानन्तरं भावनामार्गो वक्तव्यः। स च सासवा- 
नाखवसमेटेन दिविधः। तच साखवोऽधिमुक्किपरिणमना- 
तुमोद् नामनस्कारलष्णस्तिविधः । अनाखवः पुनरभि- 

निदहदारोऽत्यन्तविशुडिस्रभावो दिविधः। अतो यथाविमोक्ष 
दष्टकुश्लधमाधिष्टाना भावनामागाधिकारादादावसाश- 
त्कियारूपाऽधिमुक्तिवक्तव्या। सापि खार्था खपरा्था 
पराथ चेति मुलभेदेन चिविधा सतौ श्दमध्याधिमाच- 
भेदेन प्रत्येकं भेदात् चिकचिमिर्नवधा भवति । तद्यथा 
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सदौ मध्याधिमाचा च स्ार्थाधिसुक्किरेवं खपराथाधि- 
सुक्तिः परा्थाधिमुक्ति्च । रुवमेषापि नवप्रकारा श्दु- 
ग्टदादिप्रकारभेदेन प्रत्येकं भिद्यमाना नवभिस्िभिरधि- 

मुक्तिः सप्तविंशतिप्रकारा भवति । तद्यथा । खदृ्डदुः । 
खदुमध्यः। खद्रधिमाचः। मध्यखद्ः। मध्यमध्यः। मध्यधि- 
माचः। अधिमाचष्टदुः । अधिमाचमध्यः। अधिमाचाधि- 
माचः। इति स्वार्थाधिमुक्तनवप्रकारास्तथा खपरा्थाधि- 

मुक्तैः परार्थाधिसुक्तेश्च वेदितव्याः। तच खार्थाधिमुक्तशडद्- 
खदुप्रकारमधित्याइ । रवसुक्तं शक्र इत्यादि (. 57, 5) । 
दिव्याभिरिति मनोनुक्रूलाभिः। मुक्तकुसुमं पुष्यम् । धूपः 
सहजसांयोजिकादिः। गन्धो मलयादिजः। सर्वतुपुष्य 

रचिता माला माल्यम् । शरौरोदतेनप्रकारो विलेपनम् । 
सुव्णादिवालुकचशेः। वस्त्रं चौवरम्। सितातपचादि छचम्। 
गरुडाद्यङ्कितो ध्वजः । वजाद्यङ्किता घण्डा । चिहरहिता 
पताका । बहविधाभिरिति। अनेकप्रकारखाद्यभोज्या- 

दिभिः। शरौराणि रूपकाया इत्येके । धातव इत्यपरे । 
प्रतिष्ठापयेदिन्यसेत्। परिण्ह्लौयादिति। ममत्वेन 

खोकु्यत् । धारयेदिति । चिरस्थितौकुर्यात् । तांशचेति 

रूपान्न केवलञ्चश्न्दाच्छरोराणि । तद्वचनेनैव मातुः 
पूजायामधिकं पुरमिति प्रतिपादयितुं शकं प्रतिप्रञ्चय- 

ननाह । तेन _ दौत्यादि। सवन्नतात्मभावोऽभिनिवतित 
इति । स्वत्त्नानाधिगमयोग्यशरौरस्वभावो निष्यादितः। 

पारमितां विना विपर्यासाविनिद्या सुक्तयनुपपत्ति- 

` सित्वभिप्रायवानादइ । इहैव भगवन्नित्यादि (४. 58, 1) । 
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वजोपमेष्ठगजप्राघ्या योग्तास्वभावया प्रतिलब्धा । ततो- 
ऽनन्तरमभिसम्बुद्धा । अथवाऽनुत्तरा सम्यक्सम्बोधिरमि- 
सम्बद्धा । ततः स्वन्नता प्रतिलब्धेति योज्यम् । तचानु- 
तरा बोधिः सखाथेसम्यत्। सवन्नता परा्थ॑सम्यत् । 
तदचनेनैवेदानौं परिदरन्नाह। तस्मात्त्हौत्यादि। आत्म- 
भाव रव रौरं त्स्य वा शरौरं शिलापुचकस्येव 
श्रौरमिति न्यायात् । तदेव प्रतिलभ्यत इति प्रति- 
लम्भस्तन तथागत इति न संख्यां गच्छति । सर्वेषां 
तथागतत्वप्रात्तिरिति मतिः। कथं तहिं तथागतः इत्याह। 
स्वन्नतायामित्यादि । अपरमपि गुणमाद । येयं कौशिका 
इत्यादि । सवन्नक्नानाख्रयभरूत इति । अन्येषां सर्वन्नन्नान- 
निष्यत्तिं प्रति इेतुभरूतः। तदेव कथयन्नाइ । रनमि- 

त्यादि। रनमात्मभावश्रौरप्रतिलम्भम्। प्रभावनेति प्रका- 
शना । बुज्धो रूपकायादिसखभावः । खचाद्यात्मको धर्मः । 
श्रार्याविनिवतिकादिबोधिसच्वसमृदः सङ्खः। परिनिर्त- 
स्यापौति । अपिशब्दान्तिष्ठतः। विस्तरेण निर्दिंश्येवसुप- 
संहर त्राह । तस्मात्तं कोशिकेत्यादि । ननु सवप्रति- 
विशिष्टत्वे तथागतस्य कथं कारणत्वेऽपि मातुः पूजाया- 

1 १ ज मण 

ज्ञानस्य हौत्यादि। अयं वाक्याथेः। «प्रज्ञापारमिता न्नान- 
मदयं सा तथागत” इति न्यायान्मुख्यतो धमकायस्तथागत 
रुव प्रन्नापारमिताऽतस्तद्योतिकाया मातुः पूजया सवेन्ञ- 
ज्ञानस्य धम॑कायस्य पूजनाइतरं पुण्यं प्रसवति । रूप- 
कायप्रतिजिम्बतथागतपूजायां तु प्रतिविशिष्टधम॑काया- 
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सङ्गहान्राधिकं पुण्यमिति । लिखित्वा पूजयतो बहतर 

पुण्यं निर्दिश्य लिख्यमानायामपि तथेव प्रतिपादयनाह । 

यः कुलपुचो वेत्यादि (९. 59, 1)। पुववत् तत्कस्य हेतोरित्या- 
[+ वा +) व क) 

शङ्ख । तथेव परिहरनाह । सवन्न्नानस्य दौत्यादि । 

दितौयं खद मध्यप्रकारं प्रतिपादयितुं प्रञ्रयन्नाइ । य इमे 

भगवन्नित्यादि । न न्नास्यन्तौति पुण्यसम्भारानवगमात् । 

महार्थिकेति । महानथैः पुण्यसम्भारः तन्निष्यादनात्तद्- | 

धिका। न वेतस्यन्तौति । ज्ञानसम्भारानवबोधात्। ज्ञान- 

सम्भारो महानुशंसस्तद्वेतुत्वेन महानुशंसा । महाफला 

महाविपाक्रेति। पुण्यक्नानसम्भारयोयंथाक्रमं विपाक- 

निष्यन्दफले रूपकायधर्मकायो तन्निष्यादनादे वमुक्तम् । 
न च वेद्यिष्यन्तौति । पुण्यन्नानफलाप्रतिपत्तेः । न च 

पुनः अद्वाखन्तौति कर्मफलादौ सम्प्रतिपत्तिविगमात् । 

तद्वचनेनैव प्रश्नं परिहृत्य शदुमध्यप्रकारप्रतिपादनाथे 

प्तिपरश्नयन्राद । तत्किं मन्यसे कौशिक कियन्त इत्यादि । 
अवेत्य प्रसादेनेति। अवगम्य गुखसम्भावना पूवंकः 

प्रसादोऽवेत्य प्रसादो विचिकित्साप्रहाणदिव्येके। दष्ट 

तत्वस्य अद्धा चिषु रनेध्ायकान्तच्च श्रौलं चतुधेमवेत्य 
प्रसाद इत्यन्यः। उत्तरोत्तर पुश्यमदत्वादिकाये विशिष्ट- 
वौर्यातिश्यादियोगादिति म्वा साधृक्तत्वेनानुमतिमाइ । 
रवभेतत् _कोशिेत्यादिना (९. 60, 3) । अनेनायमथंः 

कथितः। यथा वौर्यातिश्यादिवैकल्यादवेत्य प्रसादलाभिनो 
ऽधिगममदहच्वाववोधेऽप्यल्पकास्तथा प्रन्नापारमितापृजादि- 
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कारिणोऽल्पका इति तद्चनेन प्रतिपादितमिति अद्यम् । 
अन्यथा शक्रप्रञ्चवचनेन न किञ्चिदुक्तं भवेदिति, 
अरल्यतरतमादिप्रतिपादनेनानन्तराथे विस्तारयन्नाह । 
तेभ्यः कौशिकाख्पेभ्य इत्यादि । चिन्तोत्पादं रंहयन्तौति । 

सहोदयाचित्तवरस्य धौमतः 
सुसंहृतं चित्तमनन्तदूष्कृतात् । 

करेशच्च दुःखाच्च विभेति नासौ 
सम्यत्तिकालेऽपि विपत्तिकाले ॥ | 

इत्यादिगुणमनुसमृत्य प्रतिपच्योपस्तम्भयन्ति । उप- 
छंडयित्वेति सुव्वान्तप्रयोगः । आरब्धव्या इति । उत्तप्त- 

वौर्याः । योगमिति । ध्यानबलाडित्तैकायरतां चरन्तौति 
तच््वावबोषेनानुतिष्टन्ति। अविनिवतनौयायामिति। अच- 

लायाम् । अध्याश्यसम्यनानामिति । 
अयतो विपुले इष्ट उपकारपरो महान् । 
कल्याणथ्रैवमाधिक्याच्छयो ध्या श्यः सताम् ॥ इति 

विशष्टिनाध्याश्येन युक्तानाम् । ते चेति (. 61, 2) 

श्रोतारः। पुनरप्यत्यन्ताल्यत्वं प्रतिपाद्यनाह। सन्ति खलु 

पुनरित्यादि । ननु समानाभिप्रायेख सर्वेषां प्ररत्तौ 
कथमेको दौ वाऽवतिषटेयातामिति । तत्कस्य इदेतोरित्या- 
शङ्धाह। दुरभिसम्भवा हौत्यादि । दुरनिसम्भवा दुरभि- 
गम्या । चतुर्विधनिर्वेधभागगैयेषु दशनभावनाविशेषमागेषु 
च वौर्यातिश्यवेकल्याडौनवीयेरित्थादिपद सप्तकार्थो यथा- 
कमं वाच्यः। रुतदुक्तम्। ^ वौर्यातिश्यासम्भवात् प्रथमत- 
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सतुल्यामिप्रायेण प्रखत्तावपि न सर्वेऽनुत्तरसम्यक्सम्बोधि- 
भाज” इति। ठृतौयं खदधिमाचप्रकारं कथयन्नाह। तस्मा- 
तहौत्यादि। सिप्रमित्याशु। सुखमित्यनायासम्। अभोष्ण- 

मिति पुनः पुनः। ननु तथागतत्वाधिना बोधिसच्वचयौयां 
शिष्ितव्यम् । तत्कथं प्रक्नापारमितायां शक्षाऽस्यामि- 

धौयत इति । तत्कस्य हदेतोरित्याश्ड्याह । तथाहि स 
रवमित्यादि । अयं हि वाक्याथैः। यस्मात् पूवे भगवान् 
बोधिसच्चचयां चरन् प्रज्नापारमितायां शष्टितोऽनुप- 
लम्भयोगेन चर्यानिष्याद् नाथे तथा मया सर्वबुद्गगुणावापि- 
हेतुत्वेन प्रन्नापारमिता प्रतिसर्तव्या। अन्यथोपलम्भा- 
दोधिसत्वचर्याणामनिष्यत्तेन बोध्यधिगम इति स बोधि- 
सत्त्वो ज्नास्यतौति। चतुथे मध्यद्टूप्रकारमावेदयन्नाह । 
तस्मात्तं कोशिकेत्यादि । कोटिश इति (7. 62, 2) कोटि 
कोटि कोटिशः सप्तरन्नमयानि । 

मुसारगल्ववेदूयरूप्यस्फरिकहाटकम् । 
सह लाहितमुक्ताभिरश्मगर्भे्च वण्यते ॥ 
रलं सप्तविधं सवं प्राधान्यादथवाऽपरे । 
तद्भेदा मणयः सवं वण॑संस्थानलेशतः ॥ 

इति वचनादेतानि सप्तरल्लानि । तन्मयास्तत्खभावाः । 

तथागतधातुगभानिति । तथागतधातुमध्यान् । तनि- 

दानमिति तद्खेतुकम् । क्चित्ततो निदानमिति पाठः| 
तचायमर्थो धातुगभरपपूजातस्तस्याः सकाशन्निदानं 

बडत्वप्राप्तः कारणं बहुपुण्यं प्रसवेदिति । बहुपुरयमिति 
यदि नामाभिधमसमुच्चये नामभेदः छतः “ कामप्रतिसंयुकतं 
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कुशलं पुण्यम् । रूपारूप्यप्रतिसंयुक्तमानिञ्ज्यमि ^ ति । 
तथयाप्यव सामान्येन कुशलं पुण्यं ज्ञेयं रूपधातावय्यस्याथेस्य 
सम्भवात्। बह भगवन् बहु सुगतेति। पु्नबह्धिति निर्दिं्ट- 

मतिवेपुल्यसिडये। सुगतेति तु विज्ञेयं सम्भमादिविशेषतः। 

अभिख्रहधदिति । अभिसम्प्रत्ययं कुवाणः। अवकल्यय- 
ननिति। मनस्यध्यारोपयन् । अधिमुच्येति । अधिसुक्ति 

मनस्कारेणलग्ब्य प्रसन्चित्त इति भद्रतादशनादभिमुख- 

चित्तः। बोधाय चित्तमुत्पाद्येति । अनुत्तर सम्यक्सम्बोधि- 
निमित्तं बोधिसत्व संवर ग्रहणादिशिष्टं चित्तं छत्वा। अथेमस्या 

विदृणयादिति । अथेमेवोङत्य केवलं कथयेत् । मनसान्व- 

वेक्ेतेति। परस्पराव्याहतं निरूपयेत्। यथाधिकयेत्यादि । 
येन मध्यदद्वादिना प्रकारेणधिकथाऽधिसमुक्या सम्पयुक्ता 
या प्रन्ना सापि यथाधिकतयाचव प्रज्नापारमितायां परि 
मौमांसां परौश्ामापद्येत कुर्यत् । सइ्मचिरस्ितिदहेतो- 
स्तन्निमित्तम्। तदेवादइ । सा बुञ्रनेचौत्यादि। बुद्धानां नेचौ 
नायिका माता प्रन्नापारमितैव। अस्याः पुस्तकवेकल्येन 
पाटखाध्यायाद्यसम्भवात् समुच्छेदो माभूत् । तथा मातरं 
विना सद्धम॑स्यागमाधिगमस्यान्तधानं माभरूत्। बोधि- 
सत्वानाच्च जननौपुस्तकसद्वावेनानुग्रहोपसंहारः आव- 
शादिलशणः छतो भविष्यति नेग्यवेकल्येन । यत इति 
शेष इति तस्मात् स्थापयेदिति पुवेण सम्बन्धः । न केवलं 
स्थाप्येदपि तु यथोक्तनैवाश्येन संस्कारादिकं कुयोदि 
त्याह । ताञ्चेनामित्यादि । सवेण चैतेन । अवशादिना 

१ | 

दशधा धमचरि तमुक्तम् । 
४2.44 
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पूजना लेखना दानं खवणं वाचनोद्गहः । 

प्रकाश्नाथ खाध्यायिन्तना भावना च तत् ॥ 

अमेयपुरयस्कन्धं हि चरितं तद शत्मकम् । 
विशेषाद सषयत्वाच परानुग्रहतोऽसमात् ॥ 

दूति वेदितव्यम् । पञ्चमं मध्यमध्यप्रकारमधिक्त्याद । 

तिष्ठन्तु खल पुनः कौशिक कोटिश इत्यादि (@- 68, 1, 

जम्बोपनमित्ति। 

जम्बदौोपो दिसादषखस्िपाश्ः शकटाक्तिः । 

साधं चियोजनं त्वकम् । 

षष्ठं मध्यमध्याधिमाचं वक्तमाह। तिष्ठतु खल् पुन 
नि 

कौश्िकायं जम्बद्रौप इत्यादि (. 6५ 2) । चातुमदहाद्रौ पके 

लाकधाता वित्यादि । 
लष्षोडशकोदेधम संख्यं वायुमण्डलम् ॥ 

अपामेकाद्शेदेधं सहस्राणि च विंशतिः । 
अष्टलकरोच्छयं पश्चाच्छेषं भवति काञ्चनम् ॥ 

तच मेरूत्रलनः सत्तदेमास्तु पवेताः । 
प्रथमतो युगन्धर इवाधारः खदिरकः ॥ 
सुद्श्नोऽश्चकणौश्च विनतको निमिन्धरः । 
ततो दौपाश्च चत्वारो दशिणिदिदिगाञ्िताः॥ 
जम्बद्योपो दिसाहसखस्िपाश्वः शकटाक्तिः । 
साधे चियोजनं त्वेक प्राग्विरेदोऽधचन्द्रवत् ॥ 

पाश्चचयं तथास्येकं साधचिश्तयोजनम् । 
गोदानौयः सदखाणि सत्त सार्धानि मण्डलः ॥ 
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योजनाष्टसहखाणि चतुरखः कुरूः समः । 

दौपानामन्तरालेषु यथासंख्यं मता इमे ॥ 

देदा विदेहाः कुरवः कौरवाश्रामरावराः। 
अष्टौ तदन्तरद्यौपाः शटा उत्तरमन्त्िणः ॥ 

चतुर्दोपकरन्ध्ाथंक्रवा उस्ततः पुनः । 
सौमाबन्धवद्ाथसो जातः स कष्णपवेतः ॥ 

सवं चैते सहद्ौपा जले ऽशौतिसदहसके । 
मभ्रा ऊध्वज्नलान्भेरः भूयोऽश्ौतिसदहस्रकः ॥ 

अर्धाधंदहानिसंयुक्ताः समोच्छायधनाश्च ते । 
सताः स्तान्तराण्येषामाद्याशौोतिसहसखिका ॥ 

च्रभ्यन्तरः समुद्रो ऽसौ विगुणः स तु पाश्ेतः। 
अधार्धेनापराः सौताः शेषं बाह्यो महोदधिः ॥ 
मेरोरूष्वे विमानानौति चतुर्दोपकः स्मृतः । 

चतुदौपक रव लाकधातुश्वातुददौ पकः । 

सत्तममधिमाचष्डदुमाह । तिष्ठन्तु खलु पुन कोशिकं 
ए 

चातुर्महाद्दौपक इत्यादिना (. 65. 1)। साखरे चूडके 

लाकधाताविति 
` पिष ककन 

चातु्दोौपकचन्द्राक॑मेरुकामदिवोकसाम् । 
ब्रह्मलाकसदहखञ्च साहखश्चडिको मतः ॥ 

अष्टममधिमाचमध्यं वक्तमाह । तिष्ठन्तु खलं पुनः 

साहस चूडिक इत्यादि (7. 66, 1) । दिसादखे मध्यमे लाक- 

धाताविति । 
तत्सं दिसाहो लाकधातुसतु मध्यमः । 
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नवममधिमाचाधिमाचं निर्दिश्नाह। तिष्ठन्तु खल् 

पुनः कोभिक दिलाहस इत्यादि (०.४) । चिसासे 
महासाहल इति । 

तत्सहसं चिसाहलो लाकधातुरनुत्तरः । 
महाचक्रपरिषछितः समसंवतसम्भवः ॥ 

अष्िप्ततादंमानवासनत्वेन प्रथमतः स्वाथाधिसुक्ते- 
नवप्रकारान् निर्दिश्येदानौ खपरार्थाधिमुक्तः प्रथमं खद् 
खदुभ्रकारार्थमाह । तिष्ठन्तु खलु पुनः कौशिकं चिसाहसे- 

त्यादि (7. 68. 3)। अपुवौचरममिति। न पूवेन्न पश्चाच्युग- 

पदित्यथैः । रुतयैरवरूपया पुण्यक्रिययेति । अनन्तरोक्तया 
सत्तरल्नमयतथागतधातुगभखपसत्कारादिस्वभावया पुण्य- 

चेतनया । 
धमतो व्वा द्रष्टव्याः ध्मकाया हि नायकाः । 

इतिवचनाङमंतास्वभावप्रन्नापारमिता पूजायां सवेबुद्ध- 
पूजनादहतरं पुण्यमिति मचा केषाचज्छिद्थैकरणाय 
स्वावबोधमाद । रवमेतद्धगवन्नेवमेतत्सुगतेति (7. 69, 18) । 

एतदेव कथयन्नाह । प्रन्नापारमितां हौत्यादि । प्रकारा 

न्तरेण यथोक्तमेव शटदुग्टदुभेदसुदौरयनाह । तिष्ठन्तु खल् 

पुनभगवन्नित्यादि । पर्यायेणेति निदं ओेन । सर्ववाद्यैरिति 

(%. 10, 2) । वौणावंशदिद्श्वाद्यसदहसेः । सर्वगौतैरिति 
संछतप्राृतादिगोतिकाभिः। सरवद्त्येरिति शज्मरवौर- 

बोभत्सादिभिः। सर्व॑तूयताडावचरैरिति । शङ्खादिध्वनयः 
 सवतू्याः। करतालवाच्यविशेषास्ताडावचराः। साधुक्त- 
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त्वेनानुमत्यथेमाह । रखुवभमेतत् कौशिकत्यादि। बहतर- 
मित्यादिपदचयं प्रयोगाद्यवस्थासु । धमसम्भोगनिमण- 

कायनिष्यादनाच्ाचिन्त्यमित्यादिपदचयार्थो यथाक्रमं 

वाच्यः। ननु तथागतस्य सर्व॑प्रतिविशिष्टत्वे कथं मातुः 
पूजायामधिकं पुण्यमिति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । 
प्रनापारमिता निर्जाता दौत्यादि (. 71, 5) । नन्वस्याथस्य 
ूर्वोक्तत्वेना पूवेमच वाच्यम्। न किच्ित्तत्किमथमस्योपन्धास 
इति चेत्। उच्यते । यद्यप्येवं तथापि येन प्रकारेण ओत्र- 

जनान्तरस्य चित्तं साशङ्कमुत्यद्यते तस्य पूर्वोक्तनापि करमेण 
निषेधनं क्रियत रव । यतो नास्ययं नियमोऽन्यचीक्त- 

मुत्तरं चोद्य्चैकस्यापरस्य तदेव चोद्यमुत्तरच्च न भवतौति। 
तस्मात् पुनरुक्तत्वं नाशङ्कनौ यम्। रवमन्यचापि वाच्यम् । 

कलां नोपेलोति । अवस्याभागं न प्रतिपद्यते । 

स्यामिति । यथानिदिंष्टसंस्याव्यतिरेकेण न्यूनसंस्याम् । 

कलामपौति पुनः कलां रण्छप्रभावम् । गणशनामिति 

जातिविवक्षां वा । उपमामिति। सदश्णवस्थाम्। ओपम्- 
मिति । यस्य गुणस्य हि भावाद्र्ये शब्दनिवेशस्तद्भिधाने 

त्वतलावितिवचनात्। उपमागुणमोपम्यम् । उपनिसा- 
मिति। अतिक्षश्ताम् । उपनिषदमिति इहतुभावम् । 

न शछमत इति न प्रतिपद्यते । रुतेन च कलादिरूपा- 

प्रतिपत्तिवचनेन प्रन्नापारमितातथागतधातुगभरूपपूजा- 

पुण्योरदृरान्तरत्वमावेदितम् । चअवयव्यणुरूपादौ नामेव 

कलादित्वव्यवस्थापनादिति याच्यम् । दितौयं खदुमध्य- 
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प्रकाराथेमाइ । उङ्ृह्णौष् माषे प्रन्नापारमितामिति। 
महानुभावत्वेन कछमादिसम्पन्नः शक्र॒ इति तस्यामन्त्रणं 
माषेति देवपुचाणां साधूक्तत्वेन तदेव भगवानाह । उद्हा 
त्वमित्यादिना । ननु सांहृष्टिकप्रयोजनमन्तरेण किमथे 
प्रज्ञापारमिता द्यत इति कस्यचिद्दितकं इति । तत्कस्य 

₹हतोरित्याश्कयाह। यद्] हीत्यादि । रव॑रूपाः समुदाचारा 
इति वश्यमाणा वितकांः । योधयिष्याम इति । रतदव 
कथयति । संमामयिष्याम इति । समन्वाहरेरिति मनसा, 
खाध्याथेरिति वचसा । सांहष्टिकानुशंससन्दश्नाज्नात- 
प्रसादत्वेन स्सुत्यथैमाह । महाविद्येयमिव्यादि (. 73, 1) । 
साधूक्तत्वेनानुवादाथैमाइ । रवमेतदित्यादि । ननु महा- 
विद्यादित्वं भगवत्याः कुत इति। तत्कस्य हेतोरित्या श्या । 
इमां हि कोशिकेत्यादि। इदमच समासतोऽथैतच्म् । 
सर्वावरणविषप्रश्मनेनातौततथागता्थ॑करणान्महाविद्या । 
अनागताप्रमाणतथागताभिसंबोधद्ेतुत्वादप्रमाणा । 
अपरिमाणकायकरणसमथ॑प्रतयत्यन्नसर्वतथागताभिसंबोध- 
निमित्तत्वादपरिमाण । पच्चकषायोच्छेदकाल्ते क्िष्टे च 
लाकधातौ शक्याधिराजस्य तच््राधिगमहेतुत्वात् संसारो - 
त्तारणार्थेन निरुत्तरा । द शकुश्लादेरचिन्त्यन्नानपर्यन्तस्य 
लाकमप्रभावनां प्रति सवप्रतिविशिष्टदेतुत्वेनानुत्तरा। मातु- 
निष्यन्ददेश्नाधमंसामर्थ्येन बोधिसत्वास्तथागतानुत्पादेऽपि 
प्रननोपायकोशल्येन द शकुशलादिकं लाके प्रभावयन्तौति 
कत्वा समाभावादसमा । तथागतसङ्र्म॑न्त्धाने जिन- 
जननौप्रभावेन लाके धर्मचर्यादिप्रवर्तनादसमैस्तथागतैः 
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सह समत्वाद्समसमेति । यथोक्तमेव व्याख्यानं युक्तरूप- 
मन्यथा महाविद्यादित्वं यद्धगवत्थास्तत् कस्य हेतोरित्या- 

शङ्खाइ । इमां हीत्यादि । ग्रन्धेन परिहाराप्रतिपादनानन 
किञ्चिदुक्तं स्यात् । ततश्च यैमहासुरादिपराजयमहाथै- 
सिद्धिफलप्रदत्वान्महा विद्येयं भगवन् यदत प्रन्रापारमिते- 
त्यादिग्न्धः प्रथमतो व्याख्यातस्तैः प्रकरणार्थो न लश्ित 
इति लश्यते । महाविद्यादित्वमन्धचवान्यथा व्याख्यातमलो 

यथोक्तव्याख्यानं गन्थानुगतमपि न सङ्गतमिति न मन्तव्यम्। 

सामयिकत्वाच्छब्दानामित्यलं प्रसङ्गेन । प्रक्तमेव पद्- 

व्याखानमभिधौयते। विद्यामागम्येति (. 73, 14) । प्रन्ञा- 

पारमितां प्राप्य । रते इत्यादि । साम्प्रतमिदानौमित्यथेः। 
द् शकुश्लाः कम॑पथा इति (7.74, 9) । प्राणातिषातादत्ता- 

दानकाममिथ्याचारगषावादपेश्न्यपारुष्यसभ्भिन्रप्रलापा- 
भिध्याव्यापादमिथ्यादृष्टिविरतथो द एकुश्लाः कमपथाः । 

चत्वारि ध्यानानौति। समापत्तिजानि रूपधातुखभावानि 

चत्वारि ध्यानानि। तच प्रथमध्यानं वितकों विचारः 
प्रौतिः सुखं चित्तेकायता चेति पञ्चाङ्गम् । दितौयमध्यात्म- 
सम्परसादः प्रीतिः सुखं चित्तैकाग्रता चेति चतुरङ्गम् ठतौय- 
मुपेश्छा स्मृतिः सम्परजन्यं सुखं चित्तेकाग्रता चेति पञ्चाङ्गम् । 
चतुथेध्यानसुपेक्षापरि शुद्धिः स्मृतिपरि शुद्धिरदुःखासुखा 
वेदना चित्तैकाग्रता चेति चतुरङ्गम् । बोध्यङ्गसम्पयुक्ता- 
नौति। अनाञखवाणि प्राधान्यादि्येके । प्रन्ञोपायपरिग्रह- 
बलात्साञ्रवाण्येव बोधेरङ्गानि कारणानि सम्पयुक्तानि 
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तुल्यं प्रडत्तानौत्यपरे वशेयन्ति। प्रभाव्यन्त इति प्रत्ना 
यन्ते। चच््रर्यप्रमाणानौति। मैचौकरुणे स्वथाऽदवेष- 

सभावे सचैषु यथाक्रमं सुखदुःखसंयोगवियोगेच्छं । मुदिता 
सम्थक्छम्परतिपत्तिषु सक्वेषु सौोमनस्यलक्षणं प्रामोद्यम् । 

उपेक्षा तु मिचामिते्नुनयप्रतिघविरह इत्येतान्यप्रमाण- 

सत्वालम्बनत्वादप्रमाणनि। चतख आरूप्थसमापत्तय 

इति । अनन्तमाकाशमिति। अनन्तं ॒विन्नानमिति । 

नास्ति किब्वनेति। संज्ञा गण्डः शल्यमा संज्निकं मोहः । 

रतच्छान्तमेतत््रणौतं यदत नैव संज्ञानासंज्ञायतनमित्येवं 

मनसिकारर्यथाकममाकाश्विन्नानाकिच्चन्य-नैवसंन्नाना- 

संन्नायतनाख्यानि। विभावितरूपसंक्त्वेन रूपाभावादरूपा 

रएवाशूप्याः कायचित्तसमतापाद्नाचतखः समापत्तयः | 

षडभिन्ना इति । दिर्दिव्यचष्दिव्यश्रोचं परचित्तज्नानं 

पर्वनिवासानुस्मतिराखवश्यन्नानमिति षडभिक्ञाः । बोधि- 
पक्षा धर्मा वध्यन्ते। संक्षेपेशेत्यादि। समासेन चतुर शते 

रागादिचरितानामेकैकचरितग्रतिपष्ो यावता अन्धेन 
परिसमाप्यते तावान् म्रन्धराशिधिमंस्कन्ध इति चतुर शौति 
धर्मस्कन्धसहख्राणि । बुद्न्नानमित्यादि । सवेज्ञेयाववोधे- 

नातिश्यबुद्धिसद्धावादृद्वाः परोपदेश्मन्तरेण खयम्बोधात् , 
सखयम्पुव्तेषां न्नानमिति तथोक्तम् । तञ्च सवेचिन्ताविष- 
यातिक्रान्तशक्तिरूपत्वादचिन्त्यक्नानम् । पृवश्रतेनेत्यादि । 

सर्वोऽयं देश्नाधर्मो धर्मधातुनिःष्यन्दः प्रज्नापारमिता- 
निष्यन्दः । प्रागबुद्धोत्पादकाले श्रुतः। अनुकम्यामिति 
कृपाम् । इममिति सदाख्यं लाकधातुम् । अवुद्वकवुद्ध- 
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छेचोपलश्णच्चेदम् । बोध्यज्गविप्रयुक्तानौति । तथागता- 
नुत्पादे तचत्यानां गोध्यधिगमाभव्यत्वादित्येके । प्र्नोपाय- 
विकलत्वेनेत्यपरः। आश्रवक्षयज्नानस्य तदानोमसम्भवा- 
त्पञ्चामिन्नाग्रहणमच कतम् दृष्टान्तेनापि मातुमाहाव्यं 
दश्यन्नाद। तद्यथापौत्यादि। चोषधौ तारा इति। 
ओषध्यश्च ब्रौद्यादयस्ताराश्च शकररटहस्यतिप्रश्टतय इति । 
तथोक्ताः ओषध्य खव वा कािन्निशि तारा इवाव- 

भासमानास्तथोच्यन्ते। तासाच्चन्द्ररस्िभिराप्यायनात् 

कायपरिपुष्टिः प्रभावातिश्यश्चोत्पद्यते इति यथाक्रममाह । 

यथाबलं यथास्थाममिति। अकारान्तोऽप्यौणदिकंः खाम- 

शब्दौ ग्राद्यः। अवभासयन्तीति (7.75. 2) स्वभावं दश- 
यन्ति । नक्षचाणि चेति पुष्यादयः। दार्टन्तिकमथैमाह । 

रवमेवेत्यादिना । अत्ययेनेति परिनिर्वाणेन । धमचये - 

त्यादि । खवादिधमलिखनाद्यमियोगो धमचर्या । खप- 
रात्मसमताऽभ्यासः समचया । रागाद्युपलवहानये प्रति- 
परछृभावनाऽसमचया। चतुःसङ्गहवस्त्वादि सेवनं कुशलचर्या। 
प्रज्ञायत इति प्रवत्येते । प्रभाव्यत इत्यभ्यस्यते । प्रयोगाद्च- 
वस्थाभेदेन बोधिसत्चनिजतित्यादिपद्चयम् । उपाय- 
कोश्यमिति । व्याख्यातम् । अथवा श्रन्यतोरूकरुणे तले 
च कमणि नैपुण्यम् । प्रकारान्तरेणापि मातुर्माहाव्य- 
माह । पुनरपरमित्यादिना । मनसि _ कुवतामिति । 
संध्ेपेण समुदायरूपालम्बनात् । समन्वाहरतामिति 
विस्तरेण प्रत्येकावयवाभिमुखोकरणात् । 1 

आवत्येते स एवाथः पुनरर्थान्तराभितः। 
25 
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इति वचनान्न ते विषमापरिहारेण कालं करिष्यन्तौ- 
त्यादिवचनं न पुनरुक्तमाशङ्कनौयम्। तथाहि पूवे द शेन- 
मार्गाधिकारेणोक्मधुना तु भावनामागोधिकारेणेति 

विशेषः । राजमहामन्तितो वेति सम्यन्नौतिमार्गोपदेष्टा 

महामन्त्रौ। राजमहामाच इति । इस्तिशि्षकनायको 
महामाचः। उपसंक्रामेयुरिति @. 76, 8) । समोपौभवेयुः। 

यथापि नामेति निपातो यस्मादर्थे वर्तते कोहि नाम 

धात्ूपसगंनिपातानां नियतमथें निर्देष्टं छम इति वचनात् । 
रुतदृक्तम् । “ यस्मात् प्रन्नापारमितापरिदौतस्तस्मात्तया 
परिश्हौतत्वानन तेऽवतारं प्रतिल्यन्त ” इति। आलयितु- 
कामतेति । आयातमाचतावचनेनामन्ल्यितुकामता । 

अभिभाषितुकामतेति। उत्तरोत्तरकथाग्रबन्धेन वक्तु 
कामता । प्रतिसंमोदितव्यञ्च ते मंस्यन्त इति । राजादयः 

चौ वरपिण्डपाताद्युपस्तम्मेन तं जिनजनन्यभियुक्तं मुदितं 
कर्तव्यं मंस्यन्ते नन्वक्षयिताहंमानवासनानामालयपितु- 

कामतादेः किं निमित्तमिति। तत्कस्य इेतोरित्याश्काद। 

इयं दौत्यादि । प्रन्नापारमितेति। तद्वावको बोधिसच्वः 
प्रन्नापारमिताश्ब्देनोक्तस्तस्येवानुशंसानिदशधिकारात् । . 
मैचोपसंहारेणेति । मिचस्येदं कायं मैवं तस्य ठौकनमुप- 

संहारः। स च मायादिनापि स्यादित्याइ । मैचचित्त- 

तयेति । हितचित्ततयेति यावत् । करुणोपसंहारेणेति ¦ 

करुणाकायमचोपचारात्करुणा तत्प्रत्यपणं करूणोपसंहारः। 
दुःखापनयनचित्ततया । रतदुक्तमाय॑रल्नचृडे । “ करुणा - 
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दिपरिवारा प्रक्नापारमिता भावनौये^ति वचनान्तद्धावको 
मे्यादिसामर्ध्यादालपितुकामतादि राजादौनामिति। 
तथा चोक्तम् । “अन्यच मैव्याद्यमियुक्तस्य हि बोधिसत्वस्य 
सवे देवमनुष्याः सुप्रसन्ना भवन्तौ"व्यादि । तस्मात्तर्हि । 
तद्िंशब्दोऽवधारणे यस्माद्द्वनुशंसा प्रज्ञापारमिता 
तस्मादेव कारणादित्यथैः । व्याडत्यादि । व्याडाः करर 
यक्षाद्यः। सरोरपाः स्पास्तत्मरधानं कान्तारं दुगंख्थानं 
तन््ध्यं गताः प्राप्ताः । स्थापयित्वा पुवेकर्मविपाकेनेति । 
असम्भवत्प्रतिपशवेद् नोयकर्मविपाक्ेनावतारं स्थापयित्वा 
त्यक्तेति पूर्वेण सम्बन्धः। कालान्तरानुशंसादेशनायां सन्दे- 
हइवतामिदानों सम्रत्ययोत्पादनाथेमाह । अथ खल्चन्य- 

तौरथ्यानामित्यादि । तौधिकप्र्रज्यया प्र्रजिताः परि- 
तराजकाः। उपारम्भाभिप्रायाणामिति । विदेाभिप्राया- 
णाम्। तस्यां वेलायामिति! तस्मिन् काल इत्यथेः। तेषां 
चित्तानि व्यवलाक्येति। भगवदनुन्नायेव तेषां विहेठना- 

चित्तानि ज्नात्वा निवर्तनां प्रज्नापारमितां शकः प्रवर्ति- 
तवानिति ज्ञेयम् । तथा चानन्तरमेवं वश्यति । मया 

च_ शक्रस्य देवानामिन्द्रस्याभ्यनुन्नातमिति ® 77, 21) । 

यावन्माच इति प्रदेशः। उङ्ृहौत इति सम्बन्धः । 
तेनेव ारेशेत्यादि 0.77, 9) । येनैव द्वारेण काष्ठादि- 

संकछतेन मार्गेण च विशिष्टभूप्रदेशेनागतास्तेनैव गता 
इत्यथः । अविदितभगवदधिष्ठानत्वेनाह । किमच कारण- 
मित्यादि । नासि बुह्वानां भगवतामन्नातमित्याहइ । अथ 
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खल भगवानायुष्मत इत्यादि । निवतनाधेमिति । प्रति- 

निदत्यथम् । नित्यसमाधानवेकल्यात् कथमौदशं स्मरणं 

शकस्येत्याश्क्ायामाह। मया चेत्यादि। रुषां प्रतिनिदत्यथें 

प्रन्नापारमितां प्रवतयेत्यनुन्नातमभ्यनुज्नानं शक्रस्य रतम् । 

ननु महाकरुणोऽपि भगवान् कथं प्रतिहतचित्तानानुगह्ञा- 

तौति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्यादह । नादहमित्यादि । शुक्त 

धर्ममिति । तेषां मध्ये ऽन्यतमस्येकस्यापि सद्मञ्वणस- 

वर्तनौयं शभकमम न समनुपश्चाम्यतो नानुग्रहं करोमि । 

न तु प्रतिधवशदिति मतिः । प्रतिहतचित्ता इति विदिष्ट- 

चित्ताः। पुनरपि प्रत्ययोत्यादनाथेमाइ । अथ खलु 

मारस्येत्यादि ९. 78, 3) । तच मारो देवपुचमारः। चतसः 

पर्षद् इति। भिक्षभिक्षणखपासकोपासिकाः। नियतमचेति। 

अरवश्चमस्यां पषदि । विचक्षुःकरणायेति । विघ्नकरणाय । 

चतुर ङ्गबलकायमिति । अश्वः सद चलतुभिः पदर क्षकेरय- 

मेकाङ्गो बलकायः। स्तौ सहाष्टाभिर यं पूवकेण सह हयङ्गः। 
रथः पोडश्मिः सह पूवंकाभ्याच्वायं ्यङ्गः। षोडश 
पदातयः पूर्वकैः सहायं चतुरङ्गो बलकायः। सवन्युनः। 
तस्य पुनमौरस्येवंकरमेण मदान् बललकायोऽवसातव्थः। व्यूह 
इति समृहः। दौधराचमिति दौधेकालम् । लब्धसम्रत्याः 
पूजादिकं छतवन्त इत्याह । अथ खलु चयस्तिंशेत्यादि 

(9. 79, 8) । विदहायसेत्याकाशेन चिरस्येति चिरेणेत्यथैः | 
उपाटत्तेति उपागता। अवरकेशेति खल्पेन तन्माजेशेत्यथैः। 

पुवजिनकताधिकारा इति । पूर्वब्खेषु छतोऽधिकारः पार- 
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मिताव्यापारः अवणादिलश्षणो यैस्तथोक्ताः। पूववुडधर्वा 
छतो दत्तोऽधिकारो नियोगः श्रवशादिखभावो येषां ते 
तथा । कः पुनवाद् इति । कः पुनः सन्देहः । ओ्रोचाव- 

भासगमनप्रतिविशिष्टत्वा दुद्गहणादेरिति मतिः । तथत्वाय 
श्िष्यन्त इत्यादि। तथाभावस्तथत्वमनन्यथात्वेनात रुव 

निर्देशद्रस्वत्वम् । तन्निमित्तं शिषिष्यन्त इत्यादिपदचयं 
प्रयोगाद्वस्थासु वाच्यम् । तथागतपयुपासिता इति । 
तथागताः परिवारप्रदानेन तदुक्तश्रवणेन च पूजादिभिश 
पयुपासिता यैस्ते तथोक्ताः । निष्ठान्तं पुवं निपततीति 
व्यभिचारलक्षणत्वात्। पर्युंपासितशब्दस्य न पुवेनिपातः। 
ननु तथागतपयुपासनादिना मातुः अवणादेरण्हौत- 
सम्बह्त्वात्कथं तेन तस्यानुमानमिति । तत्कस्य इतो- 
रित्याश्च्छाह । अतो त्यादि (९. 80. 1)। प्रत्नापार- 
मितातः सवत्नता बुद्धत्वं प्रभाव्यते समुल्ाद्यते । अत रव 
ततो गवेषितव्या कारणमन्तरेण कार्यासम्भवात् । तदेव 
दृष्टान्तेन कथयन्नाह । तद्यथापि नामेत्यादि । रतदुक्तम्। 
«कारणं विना कायथोगेन प्रक्नापारमितातस्तत््रभवत्वेन 
यस्मात्तथागतत्वं गवेषितव्यं, तस्मान्मातुः अवणदिकं 
नियमेन वासनापरिपुष्टिबोजधानतया तथागतपद्प्रापकं 

भवति । तच्ेद् मोहशं आवणादिकं कचित्काद्ाचित्कतया 
विशिष्टकारणाय च जन्मकं खकारणं विश््टिमेव तथा- 
गतपयुपासनादिकमनुमापयति । कार्यकार णयो यस्मादयं 
धर्मो व्यवसितः । तदतद्रपदेतुत्वात्तद तद्रू पडे तुज ” इति । 
अधिपतित्वन साधूक्मिति शकरमनुवद नाइ । रवभेतत् 



१९८ हतौयपरि बतः । 

कौ शिकेत्यादि। ठतौयं खदधिमाचं कथयन्नाह । न भगवान् 
दानपारमिताया इत्यादि । वशेमित्यनुशंसम् । समास- 

व्यासभेदाद्वाषते नेति सम्बन्धः । न_परिकौ्तयतौति । 
नाममचोचारणादिति ज्ञेयम् । नामधेयच्च परिकौतय- 
तौति। बहधा नामोच्वारणत् । “बोधिचित्ताश्रयत्वा- 
दाश्रयपरमतया। सकलवस्तुसमुदाचारादस्तुपरमतया । 
सवेसत्हितसुखाधिकारत्वादधिकारपरमतया । निवि- 
कल्न्नानपरिग्रहाद् पायकौशल्यपर मतया । अनुत्तरसम्य- 
क्संबोधिपरिणतत्वात् परिणामपरमतया । क्तैशन्नेया वरण- 
निवारणससुदागमादिश्ड़परमतया च प्रत्येकं दानादि 

पारमितानां लक्षणमि"त्यायासङ्गः । अभ्युपगमाथमाह । 
रुवमेतद्ानन्दत्यादि । षडेव पारमिता बुद्त्वे कारणं तत् 
कथमेकस्याः प्राधान्यनिदेश इति । तत्कस्य हेतोरित्या- 

श्या ह । प्रन्नापारमिता दत्यादि । यस्मात् चरिमण्डल- 
विश्या दानादीनां सर्वन्नतायां परिणामेनादौ प्रखत्तत्वात् 
पृवङ्गमाः तस्मात्तदशे भाषे नामधेयच्च परिकौर्तयामौति । 
पूर्वेण सम्बन्धः । तदचनेन यथोक्तमथे प्रतिपादयितुमाद । 
तत्किं मन्यस इत्यादि । अपरिणामितं दानं सवन 
तायामिति। अनुपलम्भयोगेन सवंसत््वाथे बुडत्वायानि- 
यातितं प्रज्ञापारमितयेति शेषः। तथाश्रतप्रदानस्य फला- 
पभोगेन शयान प्रकषंगमनमिति प्रञ्नादेव श्डीताथैः । 
शस्तभावानुकारिधौः प्राह । नो हौदमिति। शैलादि. 

 ्तिदिशनाइ । तत् किं मन्यस इत्यादि । व्यतिरेकमुखे- 

` नैवं प्रन्नापरियदहबलादानादौनां पारमितारूपतां निर्दिश्य 
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प्रज्नायाः पारमितासखभावं प्रतिपादयितुमाह । तत्कि 

मन्यसे त्वमानन्द अचिन्त्या सेत्यादि 0. 81, + । वल्तुनी- 
ऽनुपलम्भेना चिन्त्यफलत्वादादइ । रएवमेतद्वगवनित्यादि । 
अपलम्भिकष्थम्जनैशिन्तयितुमशक्यत्वादचिन्त्या आवका- 
द्यविषयत्वात् परमाचिन्त्या मातुः पारमिताथेसुपसंहर- 
न्ादइ। तस्मात्तद्यानन्द परमेत्यादि । पुरवज्गमाथें निगमय- 

नाह । तस्मात्न सवक्नतापरिणामितकुश्लमूलत्वा- 
दिष्यादि। दानादौनां बुदत्वे नयनान्नायिका। सर्वोपद्रव- 

निराकरणात् परिणायिका। अनेन योगेनेत्यादि । 

यथोक्तन्ायेन द्ानादौनामन्तगेमात् प्र्रापारमितायां 

परिकौर्तितायां षट्पारमिताकौतनानैकस्या रुव ॒जिन- 
जनन्या निर्देश इत्यथैः । यत्त प्रागुक्तं ^ परज्ञापारमिताया 
रवादमित्यादि ” तत् प्राधान्यादित्यदोषः। रतदव दृष्टान्तेन 

स्पष्टयन्नाह । तद्यथापि नामान्द महाएटथिव्यामित्यादि । 

विरोहन्ति ठडिं गच्छन्तौति। दा्टान्तिकमथेमाइ । 

रवमेवानन्दे्यादिना । चतुथे मध्य्ठदुमधिक्त्याह । न॒ 
तावदिभे भगवन्नित्यादि ®. 8९. 3)। प्रन्नापारमितायाः सवे 

गुणा इति समस्ताया मातुरमौ सवे गुणा न भवन्ति । 
तस्या गुणात्यन्तप्राचुर्यादिति मतिः । कस्यास्तच्यमौ गुणा 
इत्याह । अथ हि मयेत्यादि । भगवतोऽन्तिकादस्या यः 

प्रदेशो मयोद्गौतः स चानन्तरमेवान्यतौर्यादिनिराकूतौ 
प्रवतितस्तस्यामौ गुण इत्यथः । सम्यक् कथनात् साधु- 
कारमाइ । -साधु साधु कौशिकेति । किन्तु तावन्माच- 
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प्रदेणत्मिकामपि प्रन्नापारमितां यः केवलसुद्भहौष्यत्येव 

यावत् केवलं खाध्यास्यत्येव न तस्यैव केवलममौ गुणा 

भविष्यन्त्यपि तु योऽपि लिखित्वा पूजापूवेकं पुस्तकमाचं 
धारयेत्तस्याप्यनन्तरगुणान् वदामौत्याह । न खलु पुनः 

कौशिक केवलमित्यादि । अनुशंसञ्रवणेन जातबद्धमान- 

त्वादाह । अहमपि भगवन् तस्येत्यादि (88. 1) । ̀ कः 

पुनर्वद इति ! लिखित्वा विशिष्टोद्रहणदिकारिणः कः 
सन्देहो यदहं रक्षादिकं करिष्यामौत्यधैः । तथेव साधु 

साधु कौशिकेति साधुकारं दत्वा पञ्चमं मध्यमध्य 

संहर्तव्यमिति। युक्तसुक्ताभिधानमुत्पादयितव्यम् । इन्द् 
इति वक्तकामता । प्रकारान्तरेणाप्यनुशंसाथमाइ । पुन- 

रणरं कौश्ि्यादि (४.४५, ॐ) । नावलौनचितततेति न 
स्तम्मितचित्तता। मा खस्ित्यादि । मा कञ्चिन् मां 

विदृटेनाभिप्रायः पर्थेनुयु्ीत चोद्यं कुर्व तेवत्येवमवसलौन- 
चित्तता न भविष्यति । ननु सम्धवत्प्रन्नादिप्रकषत्वे पुंसां 

चेतोगुणा परिज्ञाने कथमेवं न भवतौति । तत्कस्य ₹देतो- 

रित्याश्ड्याइ । तथाहि तस्येत्यादि । एतदुक्तम् । ^ वस्छ- 

पलम्भजनितं पषद्ारद्यादिभयम् । तस्य प्रज्नापारमिता- 
परिग्रहबलादेव कर्मकटटक्रियोपलम्भाभावान भवतौ"ति । 
षष्ठं मध्याधिमाचं वक्तुमाह । प्रियो भविष्यतोत्यादि। तच 

दितसुखकारि मिचम्। अमायो मन्तिमुख्यः। मातापिद- 
परम्परया सम्बद्ञो जनो ज्नातिः। रकमातापिदजनितो 
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भ्राचवादिः सालाहितः। शक्यपुचोयाः मणः । सत्तम- 
मधिमाचग्डदुं निदिश्न्राह । प्रतिबलाओेत्यादि। बाइ- 
खत्यादियोगात् प्रतिबलः प्रज्नासम्यदा समन्वागमा- 
च्छक्तः। सद धमेण निग्रहायेति। तेषां वचनेन तिरस्कर- 
रायेत्येकः। तदृक्तसाधनधमदूषणात् साध्यधमेण सह तेषां 
निराकरणायेत्यपरः । प्रधनुयोगओोद्यम् । तस्य व्याकरणं 
सम्यक्यरिदहरणम् । तच समर्थो योग्य इत्यथः । अष्टम- 
मधिमाचमध्यं प्रतिपादयन्नाह । यच खल पुनरित्यादि 

(2. 85, 3) । तच दूराहश्नेन प्रेकिष्यन्ते । अच्ञलिकरणा- 
इन्दिष्यन्ते। समौपमागत्य पञ्चमण्डलकेन प्रणामानमस्क- 
रिष्यन्ति । प्रतिनियतोपाद्ानादियन्त रवेति कदाचिदङ्धिः 

स्यादित्याह । मा तेऽ कौशिकेत्यादि । पेयालमिति । 
अनुत्तरायां सम्यक्रंबोधो ये संप्रस्ितात्तेऽपि तचागन्तव्यं 
मंस्यन्त ॒ इत्यादिपदमतिदेश्नीयमित्यथेः। तच॑ ब्ह्य- 
कायिकाद्यस्त्रयः प्रथमध्यानसङ्गहौताः। परोत्ताभा- 
द्यस्वयोऽपि दितौयध्यानजाः । परोत्तशुभादयस्िविधाः 
पुनस्त॒तौयध्यानस्ाः। अनमरकादयोऽष्टौ चतुधेध्यान- 
भूमिकाः । असंक्निसत्वास्तु इहत्फलैकदेशिनः । अधिक- 
पुण्प्रसवा्थैसुपायकौ शल्तञ्च शि्छयन्नाह । रवच्च कौशिक 
तेन॒ कुलपुचेशेत्यादि। इत इत्यस्मादित्यथेः । तथेव 
कस्यचिन््न्दमतेराशङ्धामाशड्याह । मा तेऽ कौशिकं 
भूदिति (ए. 87, 9) । तदेव इारकपयंवसाने कथयति । न 

तच कौशिकेवं द्रष्टव्यमिति । तचाप्रहौणकामरागानुश्याः 
कामधातुजाः कामावचराः प्रहौणकामरागानुश्या रूप- 

6) 2 
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रागाभिनिविष्टा रूपधातुजा रूपावचराः। नवममधि- 

माचाधिमाचाथैमाह । तव्य खलु पुनः कुलपुचस्य वेत्यादि 

(7. 88, 18) । तचेतरजनावासो हम् । भिक्षूणां वास- 

सानं लयनम्। इष्टकादिधटितविशिष्टसंस्ानमोश्वर डं 

प्रासादः! मनुष्यादयुपद्रवाभावात्सुर्ितः । कस्माहुहादि- 

सुरश्ितमित्याश्ड्छाह । यच हौत्यादि। नामशब्दः प्रसिङ्ध- 

वचनः! महोजस्का महानुभावाः। तदुक्तम् । ^ यस्मादेवं 
प्रसिद्वा मदयोजस्का यच गरहा दावागन्तव्यं मंस्यन्ते । तस्मा- 

त््ादि तेषामनुभावेन सुरित भविष्यतौ"ति। दुष्कुहक- 
सक्वधातोरभिसम्प्त्ययाथे एच्छनाह । कथं भगवन्नित्यादि 

(ए. 9, 3) । यथाभव्यतया निमित्तमाह । स चेत्को शिके- 

त्यादिना। तजौदारमवभासं स््रानौत इति । महान्तं 
रण्म्याजाक्रं तच खहादाववगच्छति पश्यतति यावत् । 
निष्ठेति निश्चयः । आगत इत्युपचारप्राघ्या । उपसंक्रान्त 

दति शहादन्तःप्रवेशत्। अमानुषं गन्धं घास्यतौति । 
मनुष्यल्ताकातिक्रान्तं विशिष्टं गन्धं भाणविक्नानेनानुभवि- 

ष्यति । अनाघ्रातपूर्वमिति। अननुभूतपुवम् । सवेपापा- 

करणादध्यात्मशुद्धा चोश्ससुदाचारः । विविक्तवस्त्राच्ुप- 
भोगेन बाद्यपरि शद्या शुचिसमुदाचारः । आत्तमनस्क 

इत्यादि (2. 90, 6) । शटदुमध्याधिमाचसौमनस्यथोगा- 
देदितव्यम् । प्रौतिरेव सौमनस्यं तज्जातं येषामिति ते 
तथोक्ताः । अध्युषिता इति । पुवेस्थिताः । अयक्रमितव्य- 
मिति गन्तव्यम् । कथं पुवस्ितानां यन्नमन्तरेणापसरण- 
मिति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । तेषाभेव दौत्यादि । 
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भ्रियश्वेत्यादिपद्चयम् । शखदुमध्याधिमाचमहानुभावत्व- 

ख्यापनार्थेम् । रतदुक्तम् । “ महौोजस्कानामेव साम्ये 
नापसरणान्र यलापेक्षे"ति। अभौश्णमिति पुनःपुनः । 
प्रसादबहल इति! अभिसम्पत्ययद शनादभिवधमानखङ्गः। 
वि € चोट 4 दिश्य 

पुवं सामान्येन सवच शुचिचोशसमुदाचारतां नि 
विशेषेण तात्प्यीधैमाद । तेन खल पुनरित्यादि । 

परिसामन्तकं इति परिसामन्तादित्यधैः । न कायक्तमथ 

म हि भ का थ १ 

दति । पिण्डपातवेकल्यान्न चित्तखेदः ! तापाद्युपद्रव- 

वेकल्यात्- स॒ सुखमेव श्यां कल्पयिष्यति । चङ्गमणदि- 

काले कण्टकादिभिरनुपद्रवात्सुखच्च प्रतिक्रमिष्यति । 
सङ्गीयमानानिति (.91, 6) परस्परं भन्धा्ैनिणैयात् । 
रवं सर्व॑ननतेति। सर्वधमौनुपलम्भेन बुङ्त्वम् । रवं बुदधक्ने च- 

मिति। अपगतक्षुत्पिपासापाषाणकण्टकादित्वेन यथा- 
क्रमं सत्वभाजनभेद्ाद्िविधम्। ओजःग्र्ठितं च कायसुख- 
मिति । काये यदलं वाचि यत्तेजो मतौ या ऽतितौश्णता 
तदेतच्नयमोजःग्रित्तं यस्मिन्निति । तत्तथोच्यते । या तु 

कायश्रतिः सा मुख्ये काये कायाश्रिते च वचसि मतौ च 
गुणकल्पनया वेदितव्या । लघु लघ्वेव चेति । अपगत- 

गरुकञ्च कायसुखमिति वूर्वेणए सम्बन्धः। आहार- 

गद्धोति! आदाराकाङ्कया युक्तेति शेषः । योगाचारस्येति 

(. 98, 1) समाधिविशेषानुष्टानपरस्य मनसिकारपरि 

स्यन्दितेनेति । मैचयादिभावनोपहंडितेन । ननु योगा- 

चारस्य ध्यानाद्ारत्वान कवडौकाहारे बलवतो च्खिरस्य 
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तु लिखित्वा मातरं पुजापूवकं स्थापयतः। कथमिति । 

तत्कस्य _हेतोरित्या शङ्या इ । रवं येतत् कौभिकेत्यादि । 
यथापि नामेति निपातो यस्मादथे वतते । तदुक्तम् । 
“प्रन्नापारमिताध्यानपरिनिष्यत्तये लिखनादिष्नुयुक्तत्वेन 
तस्य कायेऽमनुष्या ओज उपसंहतव्यं मंस्यन्त“ इति । 
यस्माज्चमतैषा तस्मा दोजःप्रिततत्वेन कताहारकृत्यवान्मृदुका 
चास्याहारश्डिभविष्यतौति। खपरसमतया खपरार्थाधि- 
मुक्तनवप्रका रान्निर्दिंश्य परार्थाधिसुक्तः प्रथमं श्टदखद् 
प्रकाराथमाह। इमां प्र्नापारमितां लिखित्वा पुस्तकगतां 

छत्वा॒पृूजापुवङ्गमं स्थापयेत्यजयेननोद््लीयादित्यादि | 

अयमेव त ततः स कौशिकेति। वश्यमाणो य पुङ्गल 

सोऽयमेव ततोऽनन्तरोक्तादनुद्धहादिकारिणः सकाशदि 
त्यथः । उपसंहरन् पुनराह । अयमेव ततः स कौशिक 

त्यादि। बोधाय चित्तमुत्पाद्यितव्यमिति (. 98 7) अस्य 

प्रत्नापारमिताधिकारे कः प्रसङ्ग इति न वक्तव्यम् । यतः 
श्रन्यताकरूणागभमेव बोधिचित्तं मुखतः प्रज्ञापारमिता । 
सत्कृत्याध्याश्येन ओतव्येति । अपनौतावगुणनिकादिना 
नौचासनस्येन विक्नेपदोषं परिहृत्य मोश्षकामाश्येन 

सञ्लमः शरोतव्यः। अन्तः पु्तकगतामपि छृत्वा स्थापयि- 
तव्येति। अस्याथेस्य प्रथमत खव सखाथाधिसुक्तिहारकप्रारम्पे 
कथितत्वात् किमथेमुपादानमिति न मन्तव्यम् । यतस्तच 
खाधंपरस्य यथापनमुक्तमच तु पराथपरस्येति विशेषः 
तथा चानन्तरं व्यति । सद्वमंचिर सितिदेतोरित्यादि । 

अरभिसमयालङ्गरालोकायां ्रज्ञापारमिताव्यास्यायामप्रंनेयगुण- 

धारणएपारमितास्ढयसत्कारपरिवतो नाम ठतोयः ॥ 



अभिसमयालङ्गरालोकः । २०४५ 

दितौयं दुमध्यमधिक्ृत्याह । स चेत् कौशििकायं ते 
जम्बुदौप इत्यादि (४. ९५. 2)। सर्वभूभागव्यापनात्यरि पुरीः 
शिखा पयन्तकरणण्खडिकोाबङ्ः। तथागतशरौराणमिति । 
कर्तरि षष्टी तेरित्यधैः प्रवायमाण इति यमिच्छसि 
तं भागं खृहारेत्यभिधौयमानः। कस्मादिशिष्टं रूपकायं 
तथागतं परित्यज्य प्रन्नापारमितापरिमरह इति । तत्कस्य 

देतोरित्याण्ड्धाह । यथापि नामेत्यादि । यस्मात्तथागत- 
नेच्यां प्रज्नापारमितायां चिचौकारो भक्तिविशेषो विद्यते ¦ 
नेमामेव परिण्ह्लौयामिति पूर्वेण सम्बन्धः । विचकार 
रुवास्यां कुत इत्याह । रतद्ञौत्यादि । यस्मादेतद्भूताथिकं 
पारमार्थिकं शरौर धर्मकायस्तस्य मुख्यतो द्योतनात्प्न्ना- 
पारमिता तथोक्ता । तस्मादचैव चिचरौकार इति मतिः 
भूतार्थिकत्वमेव ध्मकायस्य कुतो यस्य च्योतनाव््न्नापार- 
मितायां चिचरौकार इति । तत्कस्य इेतोरित्याश्ड्चाह । 
उक्तं द्येतद्धगवतेत्यादि । यसमादृक्तं प्रदेश्न्तरे भगवता 

धमकाया मायोपमादयन्ञानसभावाः प्रन्नापारमिता- 
त्मका बुद्धा भगवन्त इत्यनेन इष्टान्तो निर्दिं्टः । अथ मतं 
सखसंवेदनतः पूवेणभाविन्नानमात्मानं परिच्छिनत्येव- 
सुत्तरक्षणभाव्यपि । तदिदमस्मादनन्तरमित्यवेत्य कारण- 
मिदं का्॑मित्यवगच्छति । अन्यथानन्तयंनियमो न धटते 
धटमानो वाऽतिप्रसङ्गदोषं विदध्यादतः कार्यकारणभाव- 
रूपेण निञितत्वात्कथं मायोपमादयन्नानात्मका बुद्धा 
भगवन्त इति । तदयुक्तमिदमस्मादनन्तरमिति यतो न 

स्वसवेदनात् सिध्यति । तस्या विकस्पितविषयत्वान्नापि 



२८६ चतुर्थपरिवतः) 

ज्ञानान्तरेण सिदिकल्पना युक्ता निराकारेण साकारेण 
वा परिच्छदाथोगात्। परिच्छेदे वाऽथान्तरं ज्ञानस्य 
विषयः प्राप्नोति । स च नेष्टो भवद्धिर््राद्यत्वानुपपत्तेः। न 

च तेनैव ज्ञानदयेनानन्तयेनियमः परिच्छिद्यते । दयोरपि 

तथोर्निरूडत्वात् ! स्यादेतव्खसंवेदनारेव पूवक न्नाने गद्य- 
मारे कायै प्रत्यानन्तये कारणत्मकं शहौतं तथोत्तरस्मि- 
नपि ज्ञाने णद्यमारे कार्यात्मकं गहौीतमेवानन्तयें का्यं- 
कारणात्मकस्यानन्त्यस्य तदभिन्रस्वभावत्वादिति। नैत- 

देवम् । यस्माजन्यजनकभावसम्बन्धोल्लेखेन वस्तुदयग्रहण- 
त्कायंकारणभावो विनिशितो न त्वानन्तयमाचग्रहणात् । 

इतरथाहि घटय्रहणानन्तरं धटय्रहणे सति तद्गतानन्तयं- 

माचपरिच्छेदात्का्यकारणभावः स्यात्। न च खसंवेद्- 
नस्या विकल्यकत्वेन पुवाीपरोभरूतवश्तुसम्बन्धोल्ञेखेन ग्रहण 
मस्ति। तस्मादिदमस्मादनन्तरम्भवतौति परिच्छेदाभावे 
कार्यकारणभावो निचितो न युक्तोऽतिप्रसङ्गात्। अस्माद्- 
नन्तरमिदं भवतौति विकल्पोऽपि नोपपद्यते । अनुभव- 

निश्चयाभावात्कछणिकत्वादिविकल्पवदिति ।! मा खल पुन- 

रिमं लक्णबव्यज्जनोज्वलं शोभनं कायं सत्कायं हे भिष्वः 

परमाणसञ्डयस्भावं मन्यध्वमिति सध्यधमः कथितः । 
धर्मकायपरिनिष्यत्तितो मायोपमाद्यसाक्षाक्कियानिष्यच्या 

निष्यन्नं मां द्रश्ययेत्यनेन हेतुरुक्तः रष च तथागतकायो 
भूतकोटिप्रभावितो धर्मकायपरिनिष्यत्या निष्यन्नो यदुत 

` म्रक्ञापारमितातत्खभाव इत्यनेन पश्षधर्मोपसंहारः कतः । 
रुतदुक्तम् । ^ यो मायोपमादयनक्ञानभावनापरिनिष्यत्या 
निष्पन्नः स धमकायस्तद्यथा पुववुद्खा भगवन्तः । यथोक्त- 



अभिसमयालङ्करालोकः । २०ॐ 

ज्ञानभावनापरिनिष्यच्या निष्यन्रखेष तथागतकाय”” इति 
स्वभावहेतुः। अथेस्यात्यन्तपरोक्त्वेन साकारद्ानादिभिख 
ग्रहौ तुमश्कयत्वाददयं न्नानं सखसंवेदनप्रत्यक्षसिद्ं खप्रादि- 
प्र्ययवदर्थाकारोपरक्तं भावनौयमिति स्थितम्| तसख्या- 
प्युदितविधिनैकानेकस्वभावविरहात्तच्वलो निःसखभावत्वेन 
माथोपमत्वं निश्चितम् । अतोऽस्य मनसो भावनाबलात् 
स्फुट प्रतिभासित्वं यत्तदेव तथागतत्वमिति नासिद्धो हेतुः । 
सपे भावान्न विर दइत्यभ्युपगतपूरववुद्धधर्मकायं प्रत्येष 
दष्टान्तोऽन्यस्य पुन्धर्मकायत्वाभावे प्रमाणबाधितयथोक्त- 
ज्ानभावनापरिनिष्यत्या निष्यन्नत्वविरदाचक्रवत्यादिव- 
दिपर्थासप्रसङ्गः। अविपर्यस्तशचेष्यते तथागत इति विपर्यये 
बाधकं प्रमाणम् । परमाणनामयोगान्नानैकान्तिकता च 
हेतोः । तस्माल्लछषणव्यच्ञनोज्वला योऽयं रूपकायस्तथा- 
गतो मव्यसच्वैः समौश्यते नासो ताच्िको धर्मकायः शस्ता 
किन्तु परमविमलानन्तगुणराशिधमकायाधिपत्यादेव तेषां 
खन्नानं तथाभ्रूतरूपकायाकारेण प्रतिभासते । येन ते 
ऽविदितखन्नानतथागतप्रतिभासकूपा बाद्योऽयं भगवा- 

निति शस्तबुद्या विकल्पयन्तो दश्नवन्दनादिभिरभ्युदय- 
निःओरेयसभाजो भवन्ति कमेण । मिथ्याप्रतिभासिनोऽपि 
हि विकल्पस्य पारम्पर्येण हितद्ेतुत्वं इष्टमेवानित्यत्वादि- 
विकल्पवद्वस्तुसम्बन्यान तु सिप्रम् । यस्माद्यावद्वावाभि- 
निवेशेन ज्ञेये विन्नानं समुपजायते तावदतस्मिस्तद्रहाद्वा- 
न्तमेव तद्िन्नानं तच्वदशनादुरोभवति। तस्माद्यथा माया- 
कारो भाववत््रतिभासमानेष्रपि दसत्यादिषु खनि्मितेषु 
भावकूपतय सत्या रत इति नाभिनिविशते । तथा 



२०८ चतुधैपरिवतेः। 

बहशो बह धौपायं कालेन बहूनाऽनभ्यस्तमहायानस्वरू- 
पेणाप्यादिकमिकेण सता शिप्रं ताथागतौमवस्थामवापतु- 
मिच्छता तथागताधिपत्यभाविनि खन्नानप्रतिबिम्बके 
रूपकायतथागते जगङ्गरावमिनिवेशथोगेन प्रतिपत्तिसारा 
अर्धा विधैयेति। तदेव कथयन्नाह । न खलु पुनम भगवन् 

इन्यादि । ठतौयं खदधथिमाचमधिकृत्याद । अपि तु खल् 

भगवन्नित इत्यादि । अपितुशब्दो निपातो यस्माद्यं 
वतते। ननु मेदे सति कथं मातुः पूजया तथागतपूजेति । 

तत्वस्य _हेतोरित्याशङाइ । प्रत्नापारमितानिजोतत्वा- 
त्तथागतशरौराणमिति। इदमचाथेतच्वम्। यस्मादौ दशः 

सर्वलाकाभ्युद्गतमूतयो बुद्ा भगवन्तः प्रन्तापारमितातो 
निष्य्यन्ते । तस्मान्महानुभावतया पज्येयमिति तथागतो- 
त्यत्तिसम्बन्धेनास्याः पूजाया भेदेऽपि तथागताः पूजिता 
इति । यद् श्रयेण यत्पूज्यं भवति तत्पूजायां तदेव पूजितं 
भवति इत्येतदेव दृष्टान्तपूवकं स्यष्टयन्नाह । तद्यथापि 
नाम भगवन् सुधमायामित्यादि । सुधमा नाम देवसभा 
सुमेरुस्थितसुदशननगरस्य बहिरेव दकिणपथिमे सिता । 
यस्यां निषद्य देवाः ्षत्याकृत्यं चिन्तयन्ति । कंथं पुनरन्यस्य 
गौरवेणान्यच नमस्कारादिकमिति । तत्कस्य हेतोरित्या- 
शङ्धाह । इह हि किलासन इत्यादि (. 95, ¢) । 
किलश्ब्दोऽनुस्मरणे । तत्सम्बन्धादासनपूजायां शक्रोऽपि 
पूजित इति मतिः। मदेशस्यदेतुप्रत्ययभ्ूतेति । महे- 
शास्या चासौ मद्ानुभावसंज्ञकत्वेन इेतुप्रत्ययभूता च 
यथाक्रममुपादानसहकारिकारणभेदादिति - तथोक्ता । 
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आहा रिकत्युत्ादिका । स्थितिदेतुत्वेन तथागतशरौ रमेव 
वुडत्बोत्पाद्कमिति कस्यचिद्राश्ङ्धायामाइ । सर्व्नताया- 

श्त्थादि । इदमुक्तं भवति । सवन्नतापरिग्रहाटेव तथा- 
गतशरौ राणौत्युच्यन्ते। अतो न तान्यपु्वसर्वन्नतोत्यत्ति 
हेतुप्रत्ययभूतानि किन्तु निष्यत्ेरत्तरकालं स्थितिहेतु- 
त्वेनाख्रयश्रूतानौति। सवन्न्नानहेतुकेति। तथागत- 

न्नानहेतुका प्रज्ञापारमिता पुज्येति शेषः । उपसंहाराथे- 
माइ । तस्मात्तहिं भगवन्ननयोरित्यादि । चतुथे मध्यश्दु 

वक्तुमाह । तिष्ठन्त॒ खलु भगवन् जम्बृ्ौप इत्यादि । 
धि 

अपितु खलु पुनरित्यादिकारणवचनं गताथमपि प्रसङ्गा- 

न्तरेणोक्तत्वान्न पुनरुक्तम् । प्रन्नापारमि ताप्रभा वित्वमेवाद । 

तथागतशरराणि हीत्यादिना । तस्माततौतयायुपसंहारः। 
पञ्चमं मध्यमध्याधेमाह । अपि तु खलु पुनभगवनिः 

इत्यादि । इतो विपर्यासरदितायाः प्रन्नापारमितायं 
अवणादिकमेणोत्पादात्पूजादहाणि शरौ राणौत्यथेः । तस्. 
त्पत्यापि कस्मात् पूजां लभन्त इत्याह । यदुत प्रन्ना- 

पारमितापरिभावितत्वादिति । सुविशुद्वात् कारणात् 
समुत्पन्नं फलं सुविशुङ्मेवोपजायत इति कत्वा । यस्मात् 

 प्रन्नापारमितया मदातुभावत्वोत्पादनेन परिभाविता- 
, स्तथागताः सवथा वासितास्तस्मात्तदुत्यच्या पूजां लभन्त 

` इति । रतदेव दृष्टान्तेन स्फटौकुवंनाह । तद्यथापि नाम 
भगवन्ननर्धमित्यादि (2. 96, 12) । तचानधे प्रणौतत्वेना- 

श्च 
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मृख्याहम् । रभिरेवंरूपैरिति। वश्चमारैरेवंखभावैः । 
धम्यमान इत्यापूयमाशे । . निख्ह्धौयादिति मन्दता- 
मापादयेत्। न विवर्धयेदिति द्धं न कर्यात्। उपशमये 
दिति समलमपनयेत् । द्द्यमान इति तप्यमाने। 
परिणद्य इति व्याप्ते। वाध्यमान इति पौड्यमाने । अन्ध- 
कारतमिसायामिति । अन्धकारगह्वरायाम्। अन्तसश्च- 
धारणात् । स्थापितमिति भ्रूमिखापनात्। मन्दता- 
पाद्नाप््रतिहन्येत। सर्वथापनयनाद्विगच्छेत। रभिश्चानग्ये- 
चेत्यादि 0. 9, 8) । रतैरनन्तरोक्तैर न्ैरेवंवश्यमारीर्य्त- 
मित्यथैः | अभिवधमानपिटकमर्बद् । उपधातस्तिमिरम ¦ 
श्रलाद्यशिरोगः। घ्रनता पटलम् | समुदाचरद्रपबोजा- 
वस्थाविगमाद्यथाकमं निर्घातं प्रशमं गच्छेयुरिति योज्यम् । 
स्तस्य स्वका वणे इत्याह । सचेत् यार्डरेशेत्यादि 

97, 18) । अन्येषामिति हरितशवलादौ नाम् । समसल 
विण परिवेष्टयित्वा तदेकदेशेन वा बङ्कति केयम् | 

रेवेष्टयित्वेत्यस्य सुव्वान्तप्रयोगेण नापशब्दता । रजो 
चढेसत्तरणाखयुणम वस्तमापं प्रसादयेर्दधानयत्ा-जम्बर्देपि 
महेश्णख्य शुज्ञोद्नस्यापौदशरना संभवादृष्टान्तासिदधिरिति 
कस्यचिद्भिप्रायनिराकरणायाह। किं पुनः कोशिकेत्यादि 
(. 96, 1) । प्रतिविशिष्टपुख्यत्वादाह देवेत्यादि । 
सं्याप्रभावाभ्यां यथाक्रममस्यानि परित्तानौति इयमुक्तम् । 
तेमणिरनगुणेरित्यच परिभावितत्वादिति ओषः । परि 
निहेतस्यापौति। अपिश्ब्दात्तिष्ठतः प्रकारान्तरेणापि 
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प्रज्नापारमिताहतुत्वेन पूजां दश्यन्नाह। यथा च 

मगवननित्यादि । बद्वानां धमदेशनेति । यस्मादिकल्यस्य 

खाकारं बाद्यरूपेणध्यारोप्य प्रबतनाद्तस्मिसतद्रहेण 
खयमविद्यासवभावस्य सद्धावेऽशषावर णप्रदाणं न सम्ध- 

वति, तस्माननित्यसमाहितानामेव बुद्धानां भगवतां प्रन्रा- 
पारमिताक्नानप्रभावतो यथाधिसुक्तिभव्यानामसंकौशे- 
देशनानिभासाः ख्न्नानप्रत्ययाः ससुपजायन्त इत्ये वविध- 
प्रत्यथानुसारेण तेषां देशना भगवतां चवस्थापिता । 

अतः शुद्खलोकिकन्नानसम्पुखौभावो मुनिनैवं प्रकाशित 
इत्यादि विनेयजनदहिताध्यवसायेन कचित्सङ्गोतिकठेभि- 
रक्तः । तस्मादिनेयशब्दक्नाननिभासरूपत्वेन ओद्जन- 

सम्बन्धिन्यपि देशना । यथा प्रज्नापारमिताज्ञानाधिप्त्य- 

निर्जातत्वादवद्धानां धर्मदेशनेतिक्ृत्वा पूज्या, तथेदानौन्त- 
नानामपि धमभाख्कानां देशना भगवतः परस्यरावला- 
यातत्वेन प्रज्नापारमिताज्ञानाधिपत्यनिजीतत्वात् पूज्ये 
त्यथः । षष्ठं मध्याधिमाचं निर्दिंश्नाह । यथा भगवान् 

-जपुरुष इत्यादि । अकुतोभय. (. 99. 1) इति । न 
[1 

कुतञिद्भयमस्यास्तौति तथोक्तः। धमकायानुभावा- 
दिति। धर्मधातुनिष्यन्दप्रन्नापारमितानुभावादित्यथेः | 
सत्तममधिमाचणदुं वक्तुमाइ । तिष्टतु चिसाहसमहा- 

साहो लाकधातुरित्यादि । अष्टममधिमाचमध्यं निर्दि 

अह । पुनरपरं भगवन् चेऽ्रेधित्ादि। स्रोः 
भयाधैसम्पद्धेदा्यथाकमं तिष्ठन्तौत्यादिपदचयं वाच्यम् । 

अथवा ध्म॑क्षायेनासंसारमवष्थानान्तिन्ति ।! सम्भोग- 
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कायेन बोधिसच्वा्थेसन्धारणाब्रियन्ते। निर्माणकायेन 
कतिपयदिनावसख्यानाद्यापयन्ति । प्रन्ापारमितायाच्चरि- 
तव्यमिव्यादि । प्रयोगाद्यवस्थामेदादृक्तम् । पूर्ववत् ख- 
इस्तमेवमेतत् कौशिकैवमेतदिति दक्वा मातुर्माहाढ्य- 
मावेदयन्नाह । येऽपि ते कौशिकेत्यादि . 100, 2) । 
नवममधिमाचाधिमाचं कथयन्नाह । महापारमितेयं 

0 च + का म) 

भगवन्निल्यादि । महत्तामेव सम्धयन्नाह । सर्वसत्वानां 
न = 

हीत्यादि । रतदुक्म् । “ यस्मान्मातुः प्रभावेन भगवान् 
प्रयोगावस्थायां स्वसच्वानां चित्तानुष्ठानानि प्रजानाति 
धरष्ठावस्थायां संपश्यति, तस्मान्महत्वमस्या ” इति। रतदेव 

समदैयनाह । तथाहि कौधिकेल्यादि । दोष॑राचमिति 
दोधकालम्। प्रन्नापारमितायां चरतौति वचनादन्धव्यव- 
च्छेद इत्यभिप्रायवानाद । किम्भगवन्नित्यादि । नान्या- 
स्विति दानाचयात्मिकासु । सरवचैषेत्याद । सर्वासित्यादि । 

दानं निष्परतिकांश्षस्य निस्मृहस्य पुनर्भवे । 
शलं श्रान्तश्च सर्वच वीये सर्वशुभोदये ॥ 
विनाऽरूप्यं तथा ध्यानं प्रत्ना चोपायसं हिता । 
सम्यकूप्रयोगो धौराणं षटसु पारमितासु चि ।॥ 

इति वचनादनेन सम्यकूप्रयोगेख सर्वास्मेव बोधिसत्व- 
, रतौत्यथैः । परन्नापारमितावचनं किमथैमित्याइ । अपि 
तु खल्वित्यादि । यथा च पूर्वङ्गमा भवति तथा प्रागा- 

 बेदितम् । रुतदेव कथयन्नाह । बोधिसत्वस्य महासत्त्वस्य 
च का क, गा क का 
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दानं ददत इत्यादि (®. 101, 2)! विपश्यत इति भावयतः) 
[0 "~ 

उपचथाथैमाह । न च कोश्िकासामित्यादि । प्रन्नापार- 

मितापरिणामितानामिति। चिमण्डलवि शुद्धा परिभावि 
0 + ~ 9 ° 1 

तानाम् । सवेन्नतापरिणमितानामिति। तथागतत्वे 
+ छ 

निर्यतितानाम् । अपारमिताव्यवच्छेदात्पारमितारूपेण 
विशेषो न चेति पूर्वेण सम्बन्धः । पारमिताशब्दवाच्यतया 
न च नानाकरणम् । नौलपौतादिभेदान्ानावणौः सम- 
विषमरूपेण नानासंस्थानाः । नानारोहपरिणाहसम्यना 

इति। आरोहो दैर्यम् । पारिणाहः पारिमाण्डल्यम् । 
अतद्रुपपराइत्या न च दायाविशरेषस्तथेवेकशब्दवाच्य- 
त्वान्न च नानाकरणम्। तदेवाह । अपि तु दाये 

त्यादि । संस्यामिति व्यपदेशं । रवं चिविधाधिमुक्तिमन- 

स्वाराणां प्रत्येकं खदु खदादिनवप्रकारान् प्रतिपाद्योप- 

संहरन्नाह । मदहागेत्यादि । वच्ननुशंसस्वाथाधिसुक्त- 

निष्याद्नान्महागणसमन्वागता। संख्याप्रमाणाविषय- 

सपरार्थाधिमुक्तियोगाद्प्रमेयगुणसमन्वागता । अपयन्त- 

सच्वधातूदेशपरार्थाधिमुक्तिसन्नावादपयन्तगुणसमन्वागता। 
रतावत्येव स्वपरोभया्थमेदेन प्रत्येकं नवप्रकारत्वेनाधि- 

मुक्तिः सप्तविंशतिप्रकारेवेति न विप्रतिपत्तिः काया । 
तथा चोक्तम् । | 

अधिसुक्तिस्तिधा ज्ञेया खा च सखपराथिका । 

पराधिकेवेत्येषा च प्रत्येकं चिविधेष्यते ॥ १८ ॥ 
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खौ मध्याधिमाता च शदुदादिभेदतः | 
सा पुनस्तिविषेत्येवं सप्तविंशतिधा मता ॥१९॥ इति 

यथोक्तेन च ग्रन्यप्रभानेन कमादुत्तरोत्तराधिकानुशंसा- 
प्रतिपादनपरेणान्यापदेशेन सवं रएवायमधिसुक्तिमन- 

स्कारः परिदौपितः। सर्वं रव ख्ार्थाद्यधिसुक्तिप्रकारे खद्- 
दादौ प्रतिपश्शात्मके ऽधिमाचादिर्विंपद्टोऽर्थानिदिष्टः। 
स्वार्थाधिमुक्तावदिष्टः पराथ भवति। दितोयायां सान्तर 
प्रयोगस्ततौयायान्निरन्तरोऽवगन्तव्यः। अन्धयाऽनुशंस- 

कथनमाकेऽभ्यपगम्यमाने यावाननुशंसः सम्भवति तावत 

सक्देवाभिधानाद्रन्धप्रभानस्य निरथेकता स्यादिति 

पू्वाचायाः । 

परभिसमयालङ्गारालोकायां प्रन्नापारमितायाख्यायां 

गुणएपरिकोतनपरिवर्तौ नाम चतुथः ॥ 
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यथाधिमोक्षष्टधमंलक्षणां प्रज्ञापारमिता प्रति प्रत्त- 
स्याधिमोक्षमनस्कारस्य प्रथमदिचिनवावस्यानां भावक- 
बोधिसक्वस्य यथाकममुत्साहनाय प्रत्येकं नवभिः प्रकारै. 
रु्तरोत्तरामिनन्दनं स्तुतिः स्तोभः प्रशंसा च बुद्ादिभिः 
क्रियत इत्यधिमोक्चमनस्कारानन्तरं प्रथमं स्तुतिमाचां 
निदिशन््ाह । अथ खलु शक्रं इत्यादि (7. 102, 2) । 

त्यक्तमुक्ताश्येनाप्रत्याख्यानाद परित्यजनौया । बाद्योदका- 
दयुपद्रवनिराकरणाद्रश्ितव्या । आध्यात्मिकाक्षरादिंश- 
दोषापनयनाद्गोपायितव्या । अधिसुच्चेदित्यपरित्याग- 

बुद्धा खीकुर्यात् । आर्थिकयेति प्रयोगतः । डन्दिकायेति 
आअआश्यतः। दद्यादिति म्रन्धाथेसखखभावायाः फलेन सह 
सर्वखरदानात् । रतदव प्रयोगमोौलण्रष्टावस्थामेदेन यथा- 

कमं द्भयन्ाइ । उपनमयेत् ।  नि्यातयेत्परित्यजेदिति । 
देयदायकप्रति्राहकानुपलब्धिभेद्ाद्ा पदचयमुक्तम् । 

तद्चनेन प्रतिपादयितुमाह । तेन  हत्यादि (19. 108, 4) 

शरोरमिति प्रतिमादिकम् । तावत्कालिकत्वेन दानात् 
संविभजेत् । अयमेव तयोरिति (. 10% 5) । कुपापूवेकं 

दानाश्यस्याधिक्येन तयोर्मध्ये सत्कारादि पुरःसरं तथा- 
गतश्रौरं यो दद्यात् सोऽयमेवेत्यथैः। तदचनेनेदानों 
परिहरन्नाह । रुवमेव कोशिकेत्यादि । दितौयामाइ । 

0 
यचेत्यादिना । पटुतररद्धेन्द्ियादियोगेन पाचौभरतत्वा- 

दाजनौभूत यच मगधादौ देशे स्थिताः । तत इत्यगत्वा 
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दातुः पूर्वोक्तात्यद्नलादित्यथेः। ठतौयामाइ । पुनरपरं 

कौशिक यः कुलपुच्ो वा कुलदुहिता वा ये जम्बद्लौप 
2 

इत्यादिना । म्हणा यलकरणात् समाद्ापयेत् । गखहौ- 

तानां खिरौकरणत् प्रतौष्ठापयेत् । अत इत्यस्मादन- 

न्तराथैकारिणः पुद्गलात्। अकिलासितयेत्यनालस्येन स्वयं 

प्रतिपक््यनुष्ठानात् सम्पादयेत् । कतोत्साहत्वा दु दुक्तोऽसु- 

मित्युत्यादितबोधिचित्तं समासतो म्रन्धाथेशिक्षणाद्राहये- 
दिमां प्रन्नापारमितामिति पूर्वेण सम्बन्धः। अन्नानसंशय- 
मिश्यान्नानयोगेन मूढं प्रति सम्यगथैकथनात् सन्द शयेत् । 

कौशौयाच्छन्दिकताव्यासङ्गयोगात् प्रमत्तं कुशलाथें प्रवर्त- 
नात् समाद्ापयेत्। हौनाधिमुक्वश्क्तात्मसम्भावना- 

कौछत्यभौरुतायोगात् संलौनं विशिष्टवीर्यानुशंसकथनात् 
समुत्तेजयेत्। अविपरौतसमाधिसन्तु्टिवौयंप्रतिपत्ति- 

योगात् सम्यकृप्रतिपन्नं भूतगुणाभिनन्दनात् सम्पहषंयेत् । 
विधेयतापादनादेवं वाचानुशसन्धा नेष्यति । प्रन्नापार- 
मितां प्रापयिष्यति । तच च सम्प्रजन्येन सम्यगुपलक्षण- 
तया लयौडत्यदोषापनयनाद्यथाक्रमं विनेष्यत्यनुनेष्यति । 
अथैमिति (¢. 105, 1) फलमनुशंसम् । एवश्चेत्यनन्तरोक्त- 

क्रमेण । अन्नानमिथ्यान्नानविगमाचित्तं विशेधयिष्यति । 

संश्सयन्नाननिराकंरणान्निविचिकित्सं करिष्यति । रद 
त्वमिति आगच्छं त्वम् । बोधिस्वमागे इति । प्रज्ञा- . . 

` . पारमितायाम्। सन्नादप्रयोगानिवतनवोयभेदाद्यथाक्रमं 
श्छिमाणश्चरन् व्यायच्छमान इति पदचयमुक्तम् । उपधि- 
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संक्षय इति । समलस्कन्धाभावे धर्मकाय इत्यथैः । तिष्ठन्तु 
खलु पुनः कौशिक जम्बदयौपे सर्वसच्वाः। तथा चातु 
म॑हादोपके। साहसे चूडके । दिसादसे मध्यम इति 
हारकचतुष्टयेन यथासंख्यं चतुर्थौ पञ्चमौ षषी सप्तमौ च 
स्तुतिमाचा नि्दिं्टा । किन्तु सर्वच समाद्ापयेत् प्रतिष्ठा- 
पयेदितिपयन्तनिरदिं्टपदानन्तरं पूर्वोक्तहारकात्तत् किं 
मन्यस इत्यादि (९. 106, 7) यावदहृतरं पुण्यं प्रसवेदित्यनु- 
वतनोयम् । अष्टमं स्तुतिमाचामादइ । तिष्ठन्तु खल पुन 

` कौशिकि चिसादखमहासाहख इत्यादिना । अतः खल् 
पुनरिति दश्कुश्लसमादापितुः प्रति्टापयितुश्च सकाश- 
दित्यथैः। नवमं स्तुतिमात्रामाहइ । पुनरपरं करोशिकेत्या- 
दिना 0. 107, 3) । याव्ग्गगनदौवालकोपमचिसाइख- 

नि 

महासाइखलोकधातुसच्वानाञ्वतुध्यानेषु (.108,13) प्रति- 
एापयितुरधिकपुण्यप्रतिपादनेन। प्रथमां स्तोभमाचामाह। 
पुनरपरं कौशिक यावन्तो जम्बदधौप इत्यादिना (. 109, 9)। 
चातुमेहादौपके सासे दिसाहखे चिसादसे च लोकधातौ 
सवेसच्वान् ध्यानाप्रमाणरूप्यसमापत्यमिन्नासु प्रतिष्टा- 
पयेदिति दारकचतुष्टयेन यथाक्रमं दितौया ठतीया चतुर्थौ 
पच्चमौ स्तोभमाचा निदिं । सर्वच च हारकचतुष्टये 
प्रतिष्ठापयेदिति पद्ानन्तरं पूर्वोक्तहारकात्तत् विं मन्यस 
इत्यारभ्य यावद्ूतकोरिप्रभावनतायामित्ये2. 112, 8) तत्पयं- 

नि 

न्तमनुवतनोयम् । षष्ठौ स्तोभमाचामाह । तिष्ठन्तु खल 

पुनः कौशिकं चिसादसखमहासादसलोकधातावित्यादिना । 
28 
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सत्तमौ स्तोभमाचामाह । पुनरपरं कोशिक य इत्यादिना 

(7. 116, 19) अष्टमो स्तोभमाचामाइ । पुनरपरमित्या- 

दिना । अ्थीवबोधनिपुखत्वादथेकुश्लः । 

यः प्रतौत्यससुत्पादः श्रन्यता सैव ते मता। 
धर्मधातुविनिसक्तो यस्माइर्मो न विद्यते ॥ 

इति वचनात् प्रतौयमानपद्ाथे खव हि प्रन्नापारमिता 
कस्माद् पदिश्यत इत्यमिप्रायवानाह । इयमपि भगवन् 

परज्ञापारमितोपदेष्टव्येति (. 112, 11)। पद्ा्थैस्वभावश्रन्ध- 

तानभिन्नस्य देश्यत इत्याह । ईइयमपीौत्यादि। ननु पदाथ- 
प्रतिपत्तौ तच खभावश्रन्यताःऽप्रतिपत्तिः कथमिति। तत्कस्य 

हेतोरित्याश्ड्याह । उत्पत्स्यते  दौत्यादि । रुतदुक्तम् । 
° यस्मादनागते काले सादश्याथेन प्रज्ञापारमिता 
प्रतिवणिकोत्पलस्यतेऽतस्तां श्रुत्वा मिथ्याशस््राभ्यासेन 
प्रच्छादितप्रतौयमानपदाथेमायोपमसखभावावबोधादनु- 
त्रबोध्यथो बोधिसच्वस्तां सम्यकुप्रन्नापारमिताम नववुध्य- 
मानोऽमिमताथेखंश्न्मा विनष्टो भविष्यति । तस्मादश्यत 

इति । किं इदेतुका किं खरूपा च सा येन तद्धेतुसखभाव- 
परित्यागात् परिहियत इत्याह । कथमित्यादि । प्रन्ना- 
पारमिता प्रतिवशिकेति । 

प्रकान्ताथेतिरस्कारो या चार्थान्तरकल्यना । 

प्र्ापारमितायां हि प्रोक्ता सा प्रतिवशिका ॥ 
इत्याचायंदिङ्गागः। रके भिष्व । इति (2. 113, 1) 

महायानिका रव ॒विज्नानवादिन इत्यथैः रकानेक- 
सखभावविरहाननिःखभावत्वेनानभ्यस्तसविषयषदिन्नानकाय- 
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सखभावत्वनाभावितकायाः। तदेव कथयन्नाह। अभावित- 

शौला इत्यादि। रतत पदचयमधिशौलाधिचित्ताधि- 

प्रक्शिक्षाचयवेकल्याद्यथाक्रमसुक्तम्। रतत्समधेनाथै- 
माह । दुःपरन्ना इत्यादि । यदस्मादज्ञानयोगेन दुःरन्नाः 

संश्यक्नानादेडमूुकजातोया मिथ्याज्ञानात् प्रन्नाप्रहौणाः । 
रूपविनाशे रूपानित्यतेति । रूपस्य कल्ितस्वाभावो 
विनाशे रूपानित्यता । विकल्पस्य रूपस्य छषणादृध्वेमनव- 
स्थानं विनाशे रूपानित्यता । धमतात्मकस्य च र्.पस्य 
कल्पितरूपरहितता विनाशो रूपानित्यता प्रज्ञापारमिता 
इत्युपदेश्यन्ति । अथंचयञ्ेतद्ाइत्तिन्यायेन द्रष्टव्यम् । 
मिश्याक्ञानो पदहतत्वेनात्मानमुत्कषयन्तीत्या ह । रवच्चोप- 
देश्यन्ति। य रवं गवेषयिष्यति स प्रक्नापारमितायाञ्चरि 
ष्यतोति । यथोक्तेन च निर्देशेन धर्मधर्मिणोरनिराकरणे 
विपयस्तभावाभिनिवेश्णत्र सुक्तिरित्यमिप्रायवानाइ । न 
खलु पुनः कौशिकि रूपविनाशो रूपानित्यता द्र्टयये- 
व्यादि । अपि तु रूपादौनां मायोपमसखभावतैव प्रन्ना- 
पारमिता । भावाभावादिविपर्यासाभिनिवेशमुलस्य सवा- 
सनक्तेशन्नेयावर णस्य सम्यक् प्रहाणदहेतुत्वेन तथागतत्व- 
पदप्रापणात् प्रतिपत्तव्येति मतिः । नवमीं स्तोभमाचा- 

मा । पृनरपरं कौशिक _ यावन्त इत्यारभ्य _यावह्गा- 
नदौवालुकोपमलोकधातुप्रतिष्ठितसच्चधातुखोतञ्रापत्ति- 

फलप्रति छा पनकारिणः सकाशदहुतरपुण्यप्रसवत्वप्रति- 
पाद्नेन (7. 115, 12) । ननु सोतञ्रापत्तिफले प्रति- 
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छापनमनाख्रवे धातौ व्यवस्थापनम् अद्ञादिपुवेवां प्रज्ञा- 
पारमितापुस्तकदानं तत्सन्द शेनादिकच्च साश्रवं तत् 
कथं पुर्वकाथैकारिणः सकाशादुत्तराथैकारिणो बहुतरं 
पुख्यमिति हेतोरित्याश््धाद । अतो दि कौशिकं 
श्रोतञ्चापत्तिफलमित्थादि (?. 114, 13)। रुतदुक्तम्। यस्मा - 

दिपुलविमलानन्तगुणराशितिथागतत्वादिस्वायधममणां 
जिनजनन्धा हेतुत्वेन सुतरामेव शओ्रोतच्चापत्तिफलमतः 

प्रन्नापारमितातः सम्भवति। तस्मादस्याः पुस्तकद्ाना- 

दिनाऽविकलकारणस्वभावत्वात् ओओतञ्चापत्तिफलस्यान्धस्य 

च प्रतिविशिष्टखभावस्य बडत्वादेद्ौनाब्रहुतर पुण्यं 

प्रसवति । प्रथमां प्रशंसामाचामाइ। पुनरपरं कौशिका 

यो हि कथिदेव कुलपुचो वा कुलदुहिता वा यावन्तो 

जम्बद्ौपे सच्वास्तान् सवान् सङृदागामिफले प्रतिष्ठापये- 

दित्यादिना ®. 116, 12, पूवेवत् तत्कस्य देतोरित्या ण्डा 

तद्चैव परिदर त्राह । अतो हि कौशिकं सछृदागामौत्यादि 

(2. 117, 12) । दितौयामादइ । पुनरपरं कौशिकि यो हि 

कथिदेव कुलपुचो वा कुलदुडिता वा यावन्तो जग्ब्ौपे 

सच््रास्तान् _ सर्वाननागामिफले परतिष्ठापयेदित्यादिना 

 , 0. 119. 9) 1 पूर्वोक्ताभिप्रायेण तत्कस्य _इदेतोरित्याशङ्छ 

तथेव परिहरन्नाह । अतो हि कौशिक अनागामोत्यादि 
(९. 120, 7) । ठृतौयामाइ । पुनरपरं कौशिक यः कश्चिदेव 

 कुलपुचो वा कुलदुहिता वा यावन्तो जम्बुदौपे स््वास्तान् 
 स्वनहहत्व _ म्रतिष्ठापयेदित्यादिना (72. 129,.8) । यथा 
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विहितप्रकारेण तत्कस्य हेतो रित्याशङ् पूर्ववदाइ । अतो 
हि कौशिका त्वमित्यादि (1. 128, 1) | चतुथोंमाद । पुन- 
6 कि 

रपर कौशिकं यावन्तो जम्बद्ौपे सच्वास्तान सर्वान कथि 

देव कुलपुच्ो वा कुलद्हिता वा प्रत्येकबुडत्व प्रतिष्ठापथे- 

दित्यादिना । यथोदितविधिना तत्कस्य हेतोरित्याश्ङा 
तथेवाह । अतो हि कौशिकं प्रत्येकबुद्धत्वमित्यादि 

एमी मि नि नि क द का) का + क का 

शः 

(९. 126, 8) । पञ्चमौमाइ । पुनरपरं कौशिकि यावन्तो 
जम्बृदोपे सत्वासेषामपि सर्वेषामित्यादिना (2. 128, 16) । 
उपनामयेदिति दद्यात्। केनाश्येनेत्याह । अचैव प्रन्ना- 
पारमितायामित्यादि। प्रयोगमार्गेण प्रन्नापारमितां 
भावयन् दश्नमार्गेण इद्धं भावनामागेश विरूदिं 
बोधिसत्वविशेषमागेण विपुलतां गतस्तथागतभूमौ परि- 
पूरयिष्यति ८2.129. 2। ब्धधर्मानित्य्थैभेदो वाच्यः 
तस्मात् पौर्वकादिति यः कश्चिद्दोषो चित्तसुत्पादयेत् । 

यश्चान्धो बोधिचित्तसुत्पा्य पुस्तकं दद्यात्ततः पुद्गलदयादि- 
त्यथेः। ननु बोधिचित्तोत्पाद नयपूवकं पुस्तकदातुरधिकाथे- 
कारिणः सकाशत् केवलपुस्तकमाचद्ातुः कथं पुणयमदक्च- 
मिति । तत्कस्य इतोरित्याश्ड्याह । नियतमेष इत्यादि । 
नियतमवश्यमेषोऽविनिवतनौय इत्यथैः । रतदक्तम् । 
^ यस्मादवेवतिको बोधिसत्वो नियतमभिसम्बध्य सत्वानां 
दुःखान्तकारित्वेन विशिष्टं पुण्यक्चेचमतस्तस्यैव पुस्कदातु- 
बहुतरं पुण्यं न तु बोधिचित्नोत्पादनपृर्वकमनियतमोच- 
पुद्रलाय पुस्तकद्ातुरि”ति। षष्टौमाह । तिष्ठतु खल पुनः 

(कि = + 
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कौशिकि जम्बदोपकानामित्यादिना। रतद्धारकान्तेऽनु- 
= ~ - ~ <~ 

त्तरायां सम्यक्सम्बोधौ चित्तसुत्याद्येदित्यनन्तरं यश्चान्य 

कंञित् कोशिक कुलपुचो वा कुलदुहितेत्यादिगरन्यः पूर्वोक्त 
रुवानुवर्तनौयः । सप्तमौमाइ । तिष्टतु खलु पुनः कौशिक 
चातुमहादौपके लेोकधातावित्यादिना तथैवा दारकान्त 

ग्रन्धोऽनुवतनोयः। अष्टमौमाह। तिष्ठतु खल् पुनः कौशिक 
॥ + + + 9 9 + 9 

साहखचूडिकायां लेकधातावित्यादिना । भूयस्या माच- 
येति (ए. 130, 10) । अधिकेन प्रकारेशेत्यथः । तत्कस्य 

कि 

हतोरित्यवापि प्रञ्नपरिहाराथेः पूववत् वाच्यः। नवमां 

प्रशंसामाचामाह। पुनरपरं कोशिक यावन्तो जम्बद्धौपे 
॥ + 

स्वासे सवं इत्यादिना। न केवलमभिसम्बुध्यान्येषा- 
मथेकरणात्। सिप्राभिन्नं बोधिसत्वमववद्लोऽनुशसतश्च 
बहतर पुण्यं विं तद्यनभिसम्बध्यापौति प्रतिपादयन्नाह । 
यथा यथा भगवन्नित्यादि ®. 138, 10)। तच चौवरं वस्रं 

-. .पिण्डपातो मण्डकादि । शयनं तूलिकादि । आसनं 
द्ण्डासनादि । व्याधिभिरूपदतं ग्लानं प्रत्येति गच्छति । 
युक्तरूपं भेषज्यं हरौ तक्यादि। परि स्कारः खल्लकादि तान् 
कारान् छतानिति। चोवरादौन् दत्तानित्यथैः। सन्दृष्ट- 

 फलदानसामथश्यान्महाफलान् करोति । जन्मान्तरे फल- 
दानान्माहातुशंमान् करोतीति पुरवेण सम्बन्धः! तथा- 
गतानां बोधिस्वानाञ्च परमदशिणयत्वेन निवि- 
श्टत्वादिति भावः । कुत रुतदिति चेत् । यस्मा॒न्दस्य 
कमेकारपुचस्य पिण्डपातं परिभुज्य परिनिर्वाशकाल- 



पभिसम यालडइगरालोकः । रद् 

समये भगवतैवोक्तमागमे। “मा ईतन्निमित्तं चुन्दस्य 
कर्मकारपुचस्य विप्रतिसारोऽभूत् । स त्वयानन्द॒चुन्दस्य 

कर्मकार पुचस्य प्रतिविनोद यितव्यः। रवञ्च स वक्तव्यः । यञ्च 
†पर्डपातं परिभज्य तथागतोत्तरां सम्यक्छसम्बोधिममि- 

सम्बद्धः यच्च पिण्डपातं परिमुज्य निरूपधिशेषे निवाण- 
धातौ परिनिरैतः। दाविमौ पिण्डपातावसमसमफलो । 
असमसमविपाकावि"ति । तुल्यफलप्रतिपादनात्तयोः सम- 

दक्िणौयत्वमावेदितमिति । ननु भावनाभ्यासादासनौ- 
भावे सति कथमववाद्ानुशसनीौभ्थामासनौभावो निर्दि 

श्यत इति। तत्कस्य हेतो रित्या शङ्ाह । रवं दीतद्गवलि- 
त्यादि । रवं मन्यते । प्रतौत्यससुत्पादधर्मतेषा यस्मादव- 

वाद्ानुशसनौभ्यां विशिष्टक्चणोत्पाद्ादासन्नीभावो भवति, 
भावनाब्लात्तु नितरामेवेति । ^ बोधिसच्वोत्साहदातृणां 
साधु साध्विति साधुकारदानेन स्लुतस्तोभितप्रश्साथैसुप- 
संदरते"त्यायैविसुक्तिसेनः। सिप्रतरासन्नौभावकथना- 

दुत्साहं ददासि। अववादसुखेनानुज्ञौषे । अनुश्सनौ- 
द्ारेणानुपरिवारयसि । कथमन्यस्योत्सादवधंनेनान्यस्या- 

ुगरह इति । तत्कस्य _₹हतोरित्याङ्याह । अतः, प्रता 
होत्यादि 0. 184, 5) । रुतदुक्तम् “यस्मादनुत्तर सम्यक्स 
म्बोधिचिन्तोत्सादहवर्धनेन निष्यद्यते गोधिसच्वानां महा- 
सच्वानाज्नगदथैकारिकाऽनुत्तरसम्यक्यम्बोधिस्तस्मारेषा- 

मुत्साहवर्धनात् सच्वानामनुग्रह ” इति! रतदेव व्यतिरेक- 

सुखेन कथयन्नाह । यदि दौत्यादि । नाभिसम्बुध्येरन् । 

अतो न स्वाथे कुर्यादिति ओेषः । अन्वयमुखेन चाइ । 



२२४ पञ्चमपरि वतेः । 

यस्मात्तदोत्यादिना । अभिसम्बुध्यन्ते तस्माज्जगदथैकारिण 

इति मतिः । तच ते स्तुत्यादय उत्तरोत्तर पुण्यम दकत्वस्य 
प्रतिपादनात्तव्छभावत्वेन निर्दिष्टा यथाभूताथाधिगम- 
माचलक्षणा नाथेवाद्ादिषरूपा यथोक्तम्रभेदा रव प्रति- 
पत्तव्धाः । तथा चोक्तम् । 

स्तुतिः स्तोभः प्रशंसा च प्रन्नापारमितां प्रति। 
अधिमोष्टस्य माचाणां नवकैस्िभिरिष्यते ॥ २०॥ इति 

रुवच्च रत्वा तच तच षान्तरे निदानेषु यदुक्तं सवं- 
बोधिसच्चेमंदहासत्वैः स्वैवद्वस्तुतस्तोभितप्रशस्तैः साधं भग- 
वान् विहरतौति तदुपपन्नं भवति । 

अभिसमयालङ्गरालोकायां प्रन्नापारमिताव्याख्यायां 

पुष्पर्यायपरिवर्तो नाम पञ्चमः ॥ 



अभिसम यालङ्गा रालोकः | २२५ 

सवेबुदवसतुतस्तोभितप्रशस्तस्याधिमुक्तिमनस्कारस्यातुत्तर- 
सम्यक्सम्बोधौ परिणामनं विधेयमित्यतोऽनन्तरं परिणाम- 
नामनक्कारो वक्तव्यः| स च व्यादत्तिविषथरभेदादनेकविध 
इत्यादौ विशेषपरिणामनामनस्कारं निर्दिश्नाह । अथ 
खल मैषेय इत्यादि (2. 184, 2)। तच मैचेयो नाम 
समाधिस्तल्लाभात्कस्यचित् समाधेमैचेयत्वं फलं तद्धि 
गमात्। पूवेप्रशिदितमेचौफलाभिसमयादौहश वा गुण- 
त्तेन मैचौविमोक्षमुखप्रभावितत्वाद्जिता येनासौ मैचैयो 
जात इति मैवेयः। सम्यकृप्रन्नायोगादोधिसत्लः सव- 
कारोपायसम्बन्धान्महा सलः । बोधिसत्चमहासत्लशब्दयोः 
प्रन्नोपायाभिधायितया मोधपाश्खते पारादिति । अनु- 
मोदनापरिणामनासहगतमिति।  अनुमोद्नापूर्विका 
परिणामना तथागतानुत्तर सम्यक्ससम्बोध्यनुपलम्भालम्ब- 
नेन मनस्कारेख परिणशमनादिशेषपरिणमनामनस्कार- 
स्तया च सहगतमिति समासः । तथाहि परकौयं दान- 

` मयादिपुणयक्रियावसतु वश्यमाणनुमोदनामनस्कारेण- 
नुमो बोधो परिणामयितव्यमित्ययमपि प्रकारः सम्भ- 
वति । तथा चानन्तरमेव वश्यत्येवमनुमो्यानुमोदना- 
सहगतं पुण्यक्रियावस्वनुत्तरायां सम्यक्सम्बोधौ परिणाम- 
यामौति वाचं भाषेतेति ¢. 138. 9)। तत इति सर्व- 
सत्वानां दानमयादिपुण्यक्रियावस्तुनः सकाशदित्यथैः । 
अग्रमाख्यायते दिविधाग्रतायोगात् । दिविधाऽग्रता श्रेष्टा- ` 
ग्रता चोत्तत्ततया ज्येष्टा्रता चादितौयतयेत्याइ । ओष्ठ 
माख्यायते अ्येष्ठमाख्यायत इति । अ्रेष्ठाप्रतापि दिविधा 
वरतया चोपायकौशलेन प्रवरतया च प्रन्नापारमितये 

29 



२२६ घद्परिवतः। 

त्याह । वरमाख्यायते । प्रवरमाख्यायत् इति । उभाभ्यां 

नान्यत् प्रणौतमिति कथनाथोक्तं प्रणोतमाखायत इति | 

च्येष्ठाग्रतापि ददिविधा । उत्तमतया च समाभावात्। 

अनुत्तमतया चाधिकाभावादिति दशनायोक्तम् । उत्तम- 
माखयायते, अनुत्तममास्यायत् इति । आभ्यां नान्यनिर- 

त्ममित्याह । निरुत्तममाखायत इति । यथोक्तन च 

विधिना आआवकाद्यसाधारणत्वेनासममास्यायते । असमै- 

ब्धः समतां प्राप्तु इहेतुत्वादसमसममास्यायते । अनुप- 
लम्भाकारपरिणामनामनस्कारं निर्दिदिक्षराहइ। एवमुक्त 

[मि रा ता थ था 9 9 

गतथेति। दशसु दिषु लोकधातौ सर्वस्मिन् पूर्वादिदिग्बया- 

सयेत्य्थैः। पूर्वपश्चिमदश्िणोत्तरासु दिषु यथाक्रममप्रमेया- 
संख्येयापरिमाणचिन्त्यासु सखिता लोकधातवो यथासंख्य- 
मप्रमेयाप्रमेयेषित्यादिना निर्दिष्टाः । तथोध्वाधौो दिशि 

स्थिता अनन्तापयन्तेधित्यथेभेदो वाच्यः । अप्रमेयाप्रमे- 

याणामित्यादि। लौकिकवौतरागाणां शेश्षाणां, प्रत्येक 
ब्॒वानां बोधिसत्वानाञ्च यथाक्रमम प्रमेयासंस्येयापरि- 
माणचिन्त्यापर्थन्तानां ज्नानपथातोतत्वेनाप्रमेयादयो 

वेदितव्धाः। छिन्नवत्म॑नामित्यादि (. 136, 1) । इतारित्वेन 
स्ौणसखवत्वेन च छिन्रवरत्मानः। निःक्तेशत्वेन वशो भूतत्वेन 

` च दिन्रवत्मनयः। सुविसुक्तचित्तसुविसुक्तप्रन्नत्वेन छिन 
प्रपञ्चभवनेचोकाः। आजानेयमदहानागत्वेन प्यात्तवाष्याः। 
छतसत्यत्वेन कतकरणौयत्वेन च मदितकण्टकाः । खप- 
इतभाराणमित्यादि व्याख्यातम् अथवा सवौकारन्ता 



अभिसमयालङ्गरालो कः | २२७ 

मागेन्नता सवत्नता सर्वाकाराभिसम्धोधो मू्धौभिसम्बोध 
इति यपच्चभिरमिसमयैः प्रहातव्यवस्तुप्रहाणद्यथाकमं 
दिनवत्मनामित्यादि पच्च पदानि तैरेव पच्चभिरभि- 
समयैः प्राप्तव्यधर्माधिगमयोगा्यथासंस्यं खपहतभाराणा- 
मित्यादि पञ्च पदानि वाच्यानि। एतस्मिनन्तर इति मध्ये ! 
अनाव शौलं समाधिः प्रत्ना च शौलसकन्धः समाधिस्कन्धः 
प्रन्नास्कन्धः। स्वावरणप्रहाणं विसुक्तिस्कन्धः। विशिष्ट- 
ज्नानसाक्षात्करणं विमुक्तिन्नानस्कन्धः। सर्वैश्वैष आवका- 
दिभिः साधारण इत्यसाधारणधेमाइ । यानि चेत्यादि । 
तच द्रव्यतः षट् पारमिताः। नामतस्तु दश भवन्ति|. 
प्रज्नापारमिताप्रमेदत्वाच्चतखणां पारमितानाम् । तथाहि 
लोकोत्तरनि्विकल्पकं ज्ञानं कमेण सववरणप्रहाणकारि 
प्रज्नापारमिता। लोकोत्तरमागेष्ष्ठलब्धत्तानसङ्गनहौताः पुन- 
रुपायप्रणिधानबलन्नानपारमिताः स्यरिति। प्राधान्यादादौ 
षट् पारमिताः निरदिश्य परिशिष्टपारमितोपादानाथै- 
माह । बुद्धगुणसम्यदुपायपारमिता बलपारमितेति 

मि 

सुगमम् । अभिन्नापारमितेति बोद्खौ सर्वाभिन्ना षष्टौ वा 

ग्राद्या । परिज्ञापारमिता ज्नानपारमिता। कथं प्रृष्टापि 
सतौ न्ानपारमिता न नि्विकल्येति चेदुच्यते । यस्मा- 
ज्छानपारमिता निविकल्यन्नानप्र्टलब्धं ज्ञानं येन ज्नाने- 
नाधिगमं परिच्छिद्य सखयच्च ध्मसम्भोगं प्रत्यनुभवति परां 
परिपाचयति। तच्वेतन्निर्विकल्यन्नाने दयमपि नास्तीत्यतों 
न॒ निविकल्पा ज्ञानपारमिता। प्रणिधानपारमितेति 
ज्ञायत रव । सवेननन्नानसम्यदिति । प्रमुदितादिभूमयः । 



२२८ घष्छपरिवतेः | 

या च हितैषितेति सुदितोपेक्षे। बद्नगणा इति अष्टा- 

द् णवेणिकवबद्धध्मादयः। सम्यक्सम्बोधिसुखमिति । क्रेश- 
+ कि + ~ 

क्ेयावरणवासनानुसयिप्रहाणफलम् । सवेधमश्वयपार्- 
मितेति । स्वाकारजगद्थंसम्यादनशक्रता । अनमिभूत 
सर्वाभिभूरिति मारतौर्धिकादिभिरतिरस्रतस्तेषाञज्च छता- 
भिभवनः। चश्डाभिसंस्कार इति! ऋद्विप्रातिहायमावजन- 

पूवकबोधिबौजारोपणदेतुः। यच्चा नावरणमित्यादि। कैश- 
ज्नेयावरणप्रहाणाद्यथाक्रममनावरणमसङ्गमत रखवाप्रति- 
हतम् । समाभावादसमम् । समेनासमनैव समत्वाद्स- 
मसमम्। सवान्धोपमातिक्रान्तत्वाद्नुपमम्। अनन्तन्नान- 
परिच्छेदायोग्यत्वादपरिभेयं, रवं विशेषणविशि्टं किं 
तदित्याह । तथागतयथाभरूतज्नानबलमिति । आदेश 

नादिप्रातिदहायकरणसमथेमेव ज्ानमव्याहतत्वादलमुक्तम् । 
यद्डन्नानवलं बलानामिति | आश्रवक्षयन्नानमेव बलं 
न भः +. 

बलानां मध्ये प्रकष्टतरम् । यद्डन्नानद्श्नमिति । ज्ञानं 

सत्यादिसम्बोधिरभिन्नाः पञ्च द्शनम्। द् श्बलपारमितेति। 

स्थानाखानन्नानबलादौनि दश । चतुरवेशरयेति । सम्य- 

क्ससम्बद्धोऽहमित्यादि प्रतिन्नाने पयनुयोक्तरभावेन निभ- 
यताकाराश्त्वारस्तेश्चतुभिरवेश्णरद्ैः परमसुपरिपूर्णोऽय- 
मधिगमः सांडतः। ताचिकरबन्थ इत्या । यश्चेत्यादि 
2. 137, 1)। प्रमा्थाभिनिद्ौरेणेति। मायोपसताभि- 
सुखौकरणेन धमचक्रप्रवर्तनमिति । धर्मस्य खाधिगमस्य 
द्यीतिकया प्रन्नापारमितादेशनया चक्रवत्पुनः पुनरा- 
सुखौकरणार्थेन प्रवतेनं विनेयसन्ताने विस्तारौकरणम् । 
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तदेव तमोऽपनयनाडर्मोल्काप्र्रहणम् । सम्यक प्रति 
बोधनाद्गमभेरौसम्प्रताडनम् । विनेयमनःप्रपूरणाच्च्मशङ्- 
प्रपूरणम् । पौरौत्वेन धर्मशङ्खपरव्थाहर णम्। इढसर्वावरण- 
ग्रहरणद्वमशङ्खनप्रहरणम् । वशत्वेन अमदृष्िप्रवषंणम । 
विष्यष्टत्वेन विन्ञेयत्वेन च धर्मयन्नयजनम् । मनोज्नत्वेन 
सवेसत्वसन्तपणम्। अवणौयत्वेन यथासुखौ करणात् सम्प- 
वारणम् । ये च तकेत्यादि । बुडधर्मेषु विनयनादिनौताः 
प्र्येकबुद्धधमेषु शिश्णाच्छिध्िताः। आआवकधर्मेषठधिमोक्षा- 
दधिमुक्ता इति योज्यम् । सखबोध्यधिगमं प्रतिनियतगोचत्व- 
लाभान्नियतास्तत रव सम्बोधिपरायखः । शैकछाणौति । 
प्रथमफलप्रतिपन्नरकादौनां सम्बन्धोनि। अशैश्रासोति | 
अहताम् । तच चंवाचिकादिकमणो पसम्यन्नो मिक्षरेवं 
भिक्षुणो । चिशरणपरिग्रहात् पञ्शिक्षापदपरियहाचोपा- 
सकस्तथोपासिकेति दधा भेदः । चिशरणएपरिश्डौतसुपा- 
सकं म आचार्यो धारयतु। तथा विशरणगतं पञ्च- 
शिष्षापदपरिखहौतमुपासकं म आचार्यो धारयत्विति 
विनये द्दिधा पाठात् । मनोभावनौयानिति @. 138, 2, । 
रुक-दि-चि-पुद्नलान्मनःप्रसादकारिणः। निरवशेषमनव- 
शेषमिति । अनन्तहेतुत्वादप्रमेयफलप्रदत्वाच्च यथाक्रमं 
वाच्यम्। रेकध्यमित्यादि। अतौततथागतसम्बन्धेन निर्दि 
छत्वादे कध्यमेकग्रकारत्वमभिसं्िप्य चेतस्यध्यारोप्याप्रमेय- 
त्वादिरूपेणए पिण्डयित्वा गणयित्वा बोधिसक्वादि-याव- 
्तियग्योनिसम्बन्धेन तुलयित्वा प्रमारौकत्य वध्यमाणलक्ष- 
णशयाऽग्रयाऽनुमोदनयाऽनुमोदेत। कर्तुराश्यादतिश्य- 
अद्वातिदषं खयं तत् सरवैसम्यादनाश्यातिश्यं कुयौदिति 
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यावत् । अग्राथमेव कथयन्नाह । श्रेठयेत्यादि । व्यास्यात- 
मेतत्। वाचम्भाषतेति। सवतथागतश्यौलादिस्कन्धस्या- 

नुपलम्भालम्बनेन मनस्कारेणानुमोदनासदगतं पुण्यं स्व- 

सत््वाथमनुत्तरबोधौ परिणमयामौति वचनमुच्ारये- 
दित्यथेः । आहारकमिति । उत्पादकं मम सर्वसत्वानां 

वेति रेषः। अनुपलम्भपरिणामनामनककारं नि्दिंशये- 
दानौं तच कुचोद्यपरिहाराथे प्रञ्नयन्नाद। तच बोधिस्ल- 
यानिक इत्यादि । यैर्वतुमिः परिणमयतौति । येस्तथा- 
गतत्वादिगोचैदेतुभिनि्यतयतौत्य्थैः। कबिदनुमोदेतेति 
पाटः । तचापि परिणामनामनस्कारस्य प्रकान्तत्वात्परि- 
णामयतौत्यर्थो म्आद्यः। तथा चानन्तरमेव वध्यति । 

[ मि + + 

क = 

॥ क + 

अपित्विति । अपितुश्न्दो निपातः किंशब्दाथे वतते । 

तथोपलभ्येरन् यथा निमित्तौकरोतौति। वरूबादौन्य- 

निमित्तौक्षत्य परिणामयितुमशक्यत्वात्तान्यतौततयाऽविद्य- 
मानान्येवाध्यारोप्य यथोद्धावना संरृत्या विषयौक्रियन्ते किं 
तत्वतस्तयैव समुपलभ्यन्त इत्यथैः । यद्युपलभ्यन्त इति 
मतम् । तथा च सति । धि 

प्रमाणव्याइतत्वेन विपययौसो हि वस्तुनः । 
उपलम्भो मरौच्यादिज्नानवत् परिनिशितः॥ 
तस्मात्तदललतो इत्तः परिणामविधिमतः । 
आआत्मात्मौयविपर्यासप्रहत्त इव द बलः ॥ 
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इति मतिः। विकल्यविषयस्याध्यारोपितत्वेनालौकत्वात् 
प्रत्याधौनहृत्तित्वाच्च स्वप्रमायामरौचिवन्नैवोपलभ्यन्ते 
तत्वत इत्याह । न तानि भदन्त इत्यादि रवमपि 
विषयंस्तपरिणमग्रसङ्ग इत्याह । यदि सोऽसंविद्यमानमि 

५ "7 ~+ | ~ ` 

त्यादि । सखलश्षणविषयौकर णदारम्बणौ कुर्यात् (. 139, 1), 
सामान्यरूपपरि च्छेदान् निमित्तौकुर्थात्। संज्ञाया निमि- 
त्तोद्रहणात्मिकायाः खविषयाभावेन विपर्यासोऽतस्मिं तद्ग 
खाच्लान्तिः संन्नाविपयासः। चित्तष्यालम्बनग्राहइकविन्ञानस्य 
तथेव ॒विपर्यास्ित्तविपर्यासः। दष्टेरेवाकार परिच्छेद्- 
रूपायाः सन्तौरणत्मिकायाः प्रन्नायाः पूर्ववद्िपर्यासो 

` दष्टिविपयौसः । न भवेदिति कथं तस्येति पूर्वेण सम्बद्वा- 
द्पितु भवेदित्यथैः। तथा चानुपलम्भपरिणमनामन- 
स्कारः संन्नाविपयासादिषरूप इति शेषः । तस्मादन्यथा 
संज्नादौनां विपर्यासत्वप्रतिपादनेन प्रता्थीविरोधानन 
किञ्िदुक्तं स्यात् । न त्वस्य स्वविषयाभावेन संज्नादे- 
विपयौसत्वेऽतत्खछभावस्यान्यस्य कथं संज्नाविप्यसादिरूप- 
तेति । तत्कस्यहेतोरित्याश्ड्याद । तथादौत्यादि । रागो- 
ऽपौत्यपिशब्देन देषादिपरिग्रहः। विकरेति। अध्यारोप्य 
संकस्प्येति । पुनः पुनरालग्य विपर्यस्तसंन्नादिप्रभवत्वा- 
रागोऽपि संन्नाविपयास इति योज्यम्। रुतदृक्तम्। “ यस्मा- 
द्विद्यमानं नित्यत्वादिकमनित्यत्वादि धर्मयुक्तं वस्तुन्धध्या- 
रोप्य तदेव पुनः पुनरालाग्न्योत्पच्चमानो रागादिविप- 
येस्तसंज्नादिदहेतुकत्वेन संज्ञाविपर्यासादिरूपः समुत्पद्यते । 
तस्मादनुपलम्भपरिणमनामनस्कार स्तथेवोत्पद्यत इति । 
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पष्छान्तराधैमाह । अयापौत्यादि ¢. 189, 5)। अथापि 

यथावस्तु यथारम्बशं यथाकारोऽसंविद्यमान इति शेषः । 

तथा बोधिस्थाचित्तं किमसंविद्यमानमित्यध्यादहायम् । 

रवमित्यभ्युपगमे सत्याद । रुवमित्यादि। भाच्यग्राहकाश्च 

सर्वधर्मास्तद्वासनाः सर्वाः स्वैधातवोऽसंविद्यमानाः प्राप्ता 

दति मतिः। भवत्देवं को दोष इति चैद्ाद। यदि चेत्यादि 

रवं मन्यते । यदि यथावस्त्वादिकमसंविद्यमानं तथा 

बोधिचित्तादिकं तदा कतभैवेसत्वादिभिः कतमं चित्तादि कं 

क्त बोधौ परिणमयति । यावता नैव केनचित् किञ्चित् 

क्रचित् परिणामयत्यतः सर्वथा परिणमानुपपत्तौ परि- 

णाम विपयीस इति। त्वेन विपयंस्तोऽप्यनित्यादिविकल्प- 

वत् पारम्पर्येण भूताथेप्रापकः संदव्या वल्वादेविद्यमान- 

त्वेन परिणामनामनस्कार इष्यत रवातो न किञ्चिदधिकं 

त्वयोक्तमित्यमिप्रायेणाह । नेदमायसुभूत इत्यादि । अथवा 

तस्मिन् वरू्वारम्बणादौ पारमाथिकाभिनिवेशविगमेन 

संदत्या मायापुरुषस्येव परिणमनान्न विपयेस्तपरिणाम 

इति अभिप्रायवानाह । नेदमायंसुभूत इत्यादि । युक्ति- 
युक्तमपि कथमादिकर्मिंकस्य न वक्तव्यमिति! तत्कस्य देतो- 
रित्याश्ड्याह । यदपि हि स्यादित्यादि अधिगमसम्प्र- 

` त्ययवेकल्यादहढत्वेन अआद्नामाचकं तदेव शद् मध्याधि- 
 माचभेदादुक्तम् । परममाचकमित्यादि पद्चयेण । अथवा 
 अ्द्वामाचकमस्तित्वगुणवत््वशकत्वेषु यथाक्रममभिसंप्रत्ययः 
 म्रसादोऽभिलाष इत्येवं मेममाचकमिव्यादि चिधा निदि 

ष्टम् । अन्तरो येतेति विनण्येत्। संखृतिपरमाधैविभागा- 
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कुशलत्वादिति भावः । न वक्तव्यमेव तहिं प्राप्तमित्याह । 
अविनिवतनोयस्येत्यादि। यो वा कल्याशमिचोपस्तव्ध इति 
ण्रथग्जनस्यापि कल्याणमिचाधिष्ठितत्वेनोभयसत्यसखरूप- 
विक्ञानादिति भावः। उपसंहाराथैमाह । रवच्चेत्यादि 
(?. 140, 1) । एवमिति संहृतिसत्यानतिक्रमेण । पनरपि 
संदृतिपक्षाश्रथेण चोद्याथेमाह । येनेत्यादि। यदिति। अनु- 
मोद्नासहगतं कुंश्लमुलम् । तचित्तमित्यनुमोदकं परि 
णामनाकाले प्षौणमुपचयविनाशशन्निरुडं प्रबन्धविनाशेन 
विगतं प्ररुतिविनाशदिपरिणतं विकार विनाशेन । तत्त- 
स्मात् कतमत्तचित्तमनुमोदकं परिणामना काले येनानु- 
मोदकचित्तेन परिणामयति। नैव केनचिदित्यथैः। रवं 
मन्यते। रवञ्वाच बोधिसत्वेन महासत्वेनानुमो दनासहगतं 

पुणकियावस्तुसवन्नतायां परिणमयितव्यमिति वचनेन 
पौर्वापर्यप्रतिपादनाननैकस्िन् छे दावनुमोदनापरिणाम- 
नामनस्कारौ भवत इति प्रतिपादितम् । तस्मात् समान- 
कठेत्वे क्ाप्रत्ययविधानादेकमेव चित्तं पूर्व॑मनुमोद्य पश्चात् 
परिणामयतौत्युक्तम्। तच्चायुक्तं यतो नित्यस्य क्रमयौगपद्या- 
भ्यामथेकियाविरोधात् क्षणिकत्वेनानुमोद कं चित्तं परि- 
णामनाशषणेनास्यतस्ेन कथं परिणामयतीति । रखवमनु- 
मोद्येति पदमसङ्गतमिति निर्दिंश्येदानौमनुमोदनासदगतं 
पुण्यक्रियावस्विति पद् मयुक्तमित्यावेदयन्नाह । कतमद- 
त्यादि। रुतदुक्तम्। “अनुमोदनाकारेणोत्पादादनुमोदक- 
मेव चित्तमनुमोदनासदहगतं पुण्यक्रियावरच्यते । यत- 

स्तस्मात् कतमद्वा तित्तमनुमोदनासहगतं पुण्यक्रियावस्तु 
यच्चित्तं व्यतिरिक्तं कर्मभूतमनुमोदकं चित्तं कटैभूतं परि- 

30 



२२४ बद्छपरि वतेः । 

शामयति । न च तेनैव चित्तेन तस्यैव परिणामना युक्ता 
सखात्मनि कारिचविरोधादिति मतिः। अथ मतमनु- 
मोदनाचित्तानन्तरं विश्ष्टिचित्तक्णोत्पादादनुमोदना- 

सहगतं पुण्यक्रियावसतु यच्चित्तं प्राप्तं तत्पश्चात् परिणमना- 
चित्तेन परिणामयितव्यमित्ययं तस्य वाक्यस्याथे” इति । 
तथापि परिणमयितव्यमिति पदं नोपपन्नमित्याह । कथं 

वा शक्यमित्यादि । रवं वाक्यार्थो योजनौयः । प्रथमक्ण- 
भाविनो विन्नानस्य क्षणिकत्वेन दिते छशेऽभावः। तथा 
दितोयक्षणभाविनोऽपि कारणवेकल्याद नुत्पादेन प्रथम- 
स्षणेऽभाव इत्येवं यदा दयोः परिणमनौयपरिणमकयोः 
प्रथमद्वितौयक्षणभाविनोधित्तयोः समवधानसम्भवो नास्ति 
तत्कथं दितौयश्णएभाविना परिणामनावचित्तेन प्रथमशण- 
भाविचित्तमनुमोदनासहगतं पुण्यकियावस्तु परिणमयितुं 
शक्यमिति । पूवैचित्तानुत्याद्ता तहिं विद्यमाना परिण- 
म्यत इति चेत्। आह । न च तचित्तस्वभावता शक्या 

परिणमयितुमिति । नौरूपत्वादिति भावः भगवदायं- 
मेचेयाधिष्टानेन शकरः परिहरन्नाह मा खल्तित्यादि । 
अयममिप्रायः। संहत्याभ्यपगतभावानामधैकियाकारित्वेन 
छणिकत्वे सति विशि्टोत्पत्निक्रियासमावेशं सुक्र न वे 
कशचित् क्ियान्तरसमावेशः सम्भवति अतो योगिनां 
विशि्टानुमोदकंचित्तानन्तरं विशिष्टतरमनुमोदनासहगतं 
पुणयक्रियावन्तुचित्तसुत्यद्यते। ततोऽप्यनन्तरं तत्कुशलमुल- 
वासनावासितं विशिष्टतमच्चित्तं परिणमनाकारेणो- 
दयमासादयति । प्रतौत्यसमुत्पादधमताबलादिति स्थित- 
मेतदस्तुतत्वम् । श्षणेन व्यवहारायोगादालजनानुरोधेन 



अभिसमयालङ्गरालोकः | २३४. 

सन्तानापेश्षणात् सामयिकत्वेन च शब्दटत्तेरेवच्चाच 

बोधिसच्वेन महासत्वेनानुमोद्यानुमोद्नासदहगतं पुण्य- 

क्रियावस्तु सर्वन्नताथां परिणामयितव्यमित्यनेन वाक्ये 

नोक्तमार्यमैनेयेण कर्मकठेक्रियादिरूपतया । तच च वस्तु- 

भागं परित्यज्य शब्द माचमेवं खौत्वा बालजनो च्लासकरो 

विकल्पो न कार्यं इति । किच्डैवमनुमोद्यानुमोदनासहगतं 

पुण्यक्रियावस्तु । अनुत्तरायां सम्यक्सम्बोधौ परिणामया- 

मौति वाचं भाषेतेति प्राक् स्ववचनादायंसुभूतिनापि 

संदतिपश्े यथोक्त रवामिप्रायोऽभ्युपगन्तव्य इत्यभिप्राये- 

णाद । कथब्चार्यसुभूत इत्यादि । यदि यथोक्ताभिप्रायो 
न गद्यते, तद्ा गत्यन्तराभावात् कथं परिणामयितव्यम् । 

नैव कथब्डित्तस्ाद्यथोक्त खवाभिप्रायो म्राद्य इत्यथः! तदेव 

कथयनाह। कथच्वानुमोद नासहगतमित्यादि । परिणता 

सुपरिह्ोतं परिणामयता सुपरिणामितं कथं भवतौति 

योज्यम् । अविपयासलश्षणपरिणामनामनस्काराथैमाह । 

अथ खल्वायुष्मान् सुभूतिरित्यादि। अरभ्येति विकल्पकेन 
विन्नानेनामुखौकत्य । अधिष्ठानं छत्वेति । अग्रतो विषय- 

मावेनावस्याप्य । परिणामयामौति वाचा परिणामनादि- 

काल्येन परिणामः छतस्तस्मात् स्वस्येव विकल्पस्य प्रङ्त्या 

स्वभावप्रतिभासे ऽनर्थेऽ्थाध्यवसायेन प्रत्तेषान्तत्वमित्यनि- 

प्रायेण । कथन सञ्ज्ञाविपयोस इत्यादि (®. 142, 11) । 

परिहारायैमाइ । स वेदर्यसुभरूत इत्यादि । तस्मिंखित्ते 

न चित्तसञ्ज्ञौभवतौति । परिणामकचित्ते तस्मिन् पर 
माथैतो न चित्ताभिनिवेश्टौभवति । रुवं को गुणो भवतौ- 
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त्याह । एवं बोधिसच्वनेत्यादि । उपसंहर ननाह । यथा 
तचित्तमित्थादि । इदं तद्वतेमानं परिणामकच्छित्तमित्य- 
भिनिवेशेन तत्वतो यथा तदत्तं न सच्ञानौते न प्रति- 
पद्यते। तथा यदि परिणमयति तदैव सम्यगतनुपलम्भद्ेतु- 
प्रत्तत्वान सञ्ज्ञाविपयांस इत्यादि योज्यम्। रुतदक्तम् । 
“यदि तस्य विकल्यस्याविषयस्य विषयवत्तां शङ्गौयात्तदा 
सान्तो भवेत् । यावता मायाकारवदसौ तज्ज्रानमविषय- 
मविषयतयैवावगम्थ विकल्येन परिणमनेऽपि खरूपपरि- 
ज्नानात् कथं मान्तो भवतौ"ति। सामथ्यकथितमप्य्थे 
स्पष्टयन्नाह । अथ येन चित्तनेत्यादि । 

मायाकारो यथा कथिन्निर्मिताश्वादिगोचरम् । 
चेतो निविषयं वेत्ति तेन मान्तो न जायते ॥ 

इति न्यायेन परिणाम्यमानचित्तादावपि मायापुरूषस्येव 
वतनान्न विप्यस इत्याह , सचेत् पुनरित्यादि। यचित्त- 
मिति परिणाम्यमानम् । रवं सञ्ज्ञानौत इति । वश्य- 
माणक्षौणत्वादिना प्रयोगण्रष्टावस्थायां प्रतिपद्यते । रवं 
समन्वादरतौति (2. 143, 1)। मौलावस्थायाम् । तस्यापि 
चित्तस्य सेव धमतेति। परिणामकचित्तस्य खभावविरदहात् 
सैव क्षौणत्वादिधर्मता । यैरपि धर्मैरिति वस्ादिभिः। 

, येष्वपि धमेिति सवन्नतादिपषु । अमुमेवाथैमनागतादि- 
हारकचयभेदेन द्शेयन्राह। यथातौतानामेवमनागताना- 

` मित्यादि । स रव धर्मोऽश्षय इति। धर्मतारूपेण शषया- 
भावादयो बुड्वम् । न_धर्मो _धमे _ परिणामयतौति 
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(2. 149, 10) । धमः परिणमनामनस्कारः पुणयकरियावस्तु 
धमम् । ननु परिणमयामोति शब्दोल्लेखेन परिणामना- 
दिकल्पः समाकिप्तस्स्य च प्रत्या सखप्रतिभासेऽनर्थे- 
ऽथौध्यवसायेन प्रहत्तेर्भान्तत्वात्कथं न सजञ्ज्ञादि विपर्यास 
इति। तत्कस्य हेतोरित्या श्ड्याइ । तथादि स तामित्यादि । 
रुतदृक्तम् “यद्यारोपितस्य तालिकस्य च रूपस्य विभागं 
न जानौयात्तदा दश्यविकल्यावर्थावेकौकत्य खप्रतिभासे- 
ऽनयेऽर्याध्यवसायेन प्रवर्तनाद्गान्तो भवेद्यावता विकल्य- 
विषयमारोपितमारोपितात्मना ऽसखलौकरूपेण निधिन्न् 
संहत्या सखलक्षणच्च वस्तु निर्विकल्यकन्नानगोचरं षथगेव 
मायोपमात्मकं ˆ मायोपमात्मनाऽवितथरूपेण पश्यन् 
यदा परिणमनां नामिनिविशते न च परिणाम्यमानं 
चित्तं परिणशामकंञ्वित्तं जानातौत्यपि प्रतिपद्यते । न च 
धर्मो धमं जानातौत्यवगच्छति । तदा कथं विपर्यस्तो 
नामे"ति । यथोक्तमेवाथं व्यतिरेकमुखेन स्यष्टयन्नाइ । 
स चेत् पुनरित्यादि । नन्ववबोधमन्तरेण प्रटत्यसम्भवात् 
कथं जानानो न परिणामयतौति । तत्कस्य हेतोरित्या- 

[य + च + था 

मद्रा । तथा स तां परिणामनाममिनिवित इति ! 
प्रमाखणबाधितभावरूपां तत्वेनेति ओेषः। विविक्तपरिणम- 

नामनस्कारमाह । सचेत् पुनरप्येवं भवति सोऽपि पुर्या - 
भिसंस्कार इति। पुण्यं कुश्लमुलान्यलाभादौनि। तस्या- 
भिसंस्कारः तत्समुत्धापिका कियाचेतना । आत्मादि- 

सम्बन्धदोषरहितत्वादिविक्तः। मायोपमतया सर्वोपद्रव 
प्रश्महेतुत्वेन शन्तः । शन्तत्वादिरूपेणाप्यभिनिवेशे 
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विपयस इत्याह । स ॒चेदेवमित्यादि (2. 150, 1)। यदि 

श्णन्ता इत्यादयवंरूपेण भावतो न सच्ञानौते तदा 
सम्यक् प्रहृत्तत्वादेवमियं तस्य प्रन्नापारमितेति योज्यम् । 
बुद्धकुशलमूलस्वभावानुस्मृतिपरिणामनामनस्कारं निर्दिश 

कि 9 = 9 

परिणाम इति मायोपमः। तद पौति परिणमकच्त्तम् ¦ 

संदत्याऽविचारकरम्यपुरवपूवेस्वकारणमाभित्य कुश्लमूल- 
स्येवोत्पादात्तजनातिकम् । स्वसामान्यलक्षणरूपेण यथा- 
कममथेकरियासु योग्यत्वादयोग्यत्वाच् तल्क्णं तनिकायम् । 
धममधातुखभावत्वात्तव्छभावम्। सचेदेवं संजानौत इति। 
निमित्तत इति ओषः । बुद्धिपूवकत्वाद् व्यापाराणां कथं 
प्रतिपद्यमानो न परिणमयतौति । तत्कस्य हेतोरित्या- 
शड्धाह । न हि बुद्धा इत्यादि । निषेध्याभावे निषेधानुप- 

पत्तो तच श्रन्यत्वादौ त्वाभिनिवेशो विप्यस इत्यभि- 
प्रायः । प्रकारान्तरमप्याह । य्ातौतमित्यादि । अरस- 
श्राप्तमिति । वतमानकालतां न प्रतिपन्नम् । स्वभाव- 
वेध्ये णावस्थानानुपपत्तेः स्थितिं नोपलभ्यते । सहकारी 
कारणतया नैव निमित्तम् उपादानकारणतया न 
विषथः। यथोक्तरूपेणालम्बनात् सचेदेवं निमित्ती. 
कंरोति। तथेव निषेधाभिनिवेशेन वस्तुत्वापरिन्नानान्न 
समन्वाहरति । ततो विपयंस्तत्वान्न परिणमयतौति । 
अनिम्ित्ताकारेण तहिं परिणामनायां काष्टादेरपि 
प्राप्रोतौत्याश्ड्याइ । अथ स्मृतिवैकल्येनेत्यादि । स्मत्य- 
भावेन श्रन्यादिकं काष्टादिभावो न निमित्तौकरोति। 



२४० बश्परि वतेः । 

भिन्नत्वादुपायकौशलशिश्षाया मातुः अ्रवणादिना कः 
सम्बन्ध इति। तत्कस्य देतोरित्याश्ड्यादइ । नदि प्रन्नापार- 
मितामित्यादि @. 151. 1)। रतदुक्तम् “ दानादौनामनुप- 
लम्भेन या प्रज्नापारमिताया परिणमनाक्रिया सैव यस्मा- 
दुपायकौश्लशिश्षा तस्मान्मातुः अ्रवणादिकं विना न 
भवतौ"ति। रुतदेव स्पष्टयनाइ । तच य रवं वदेत्यादि । 
स्यादचनौय इति वक्तव्यो भवेदित्यथैः। ननु भिन्नत्वात्परि- 
रामस्य प्रन्नापारमितया सदह कः सम्बन्ध । इति तत्कस्य 

हेतोरित्याश्ड्याइ । निरुद्धा हौत्यादि । पूरवकुश्लमूलेा - 
पार्जकचित्तश्ैतसिकधर्माणां तद्ासनानाञ्च तच्चतोऽनुत्पा- 
दाजिरुद्वा दि त आत्मभावा निरुद्धा हि ते संक्कारा इति 
दयमुक्तम् । प्रयोगमोौलघ्रष्टावस्थायामुपलम्भाभावेन त रव 
यथाक्रमं शन्ता विविक्ता विरहिता उपलब्धित इति 
योज्यम्। अथवा तदाकारेण निराकारेणान्धाकारेण च 
ज्ञानेन ग्रहौतुमशक्यत्वाद्यथाकमं वाच्यम्। अयमभमिप्रायः। 
परिणाम्यमानधमाणां तदासनानाच्च तच्वतोऽनुत्पाद्ात् 
परिणमकन्नानपथातौतत्वेन यस्मात् परिणामानुपपत्ति- 
स्तस्मादिकंल्येनाध्यारोष्य प्रज्नापारमिताबलेन मायोपमधर्म- 
ताधिमोश्षादविपयैस्तः सम्यगुपायकौोशलपरिणमः शक्यते 
कतुमिति। अनिमित्तपरिणामनमनस्कारं वक्तुमाइ । अपि 
तु खलु पुनः स पुद्ल इत्यादि । श्रन्यताद्येकरूपेण ग्रदण- 

न्निमित्तौकत्य पुनः पुनमंनसिकर णादिकल्प्यं च यथाभूत- 
मपगतभावाभावादिरूपं तत्वं पश्चाव्छविकल्पप्रतिभासे- 
ऽनथेऽयथाभूतेऽ्थाध्यवसायेन यथाभूतसञ्ज्नौ पारमार्थिक- 
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सञ्जनी सन् विकल्यप्रतिभासितमथमुपलम्भमनुपलम्मे 
बुदत्वे परिणामयेदिति वाक्यैः । नन्वर्थोपलम्भाभावात् 
कथमेवं यरिणामितम्। नाभ्यनुजानन्तौति। तत्कस्य इतो- 

रि्याशड्याह । एष एव हि तस्य्यादि। रतदुक्म् ^ यस्मात् 
पुद्ृलः श्रन्यताद्याकारतया परिनिवाणमनुत्तरां बोधिं 

निमित्तौकरोति विकल्पयति च सखविकल्यप्रतिभासेना- 
कारेण तथैव चोपलभते। तस्मादध्यारोपिताथेरूपेण 

ग्रहणद विचिकित्स्यत्वेन तस्यैवं महानुपलम्भ इति । ननु- 

पलम्भस्य मनःप्रसादादिकारित्वात् कथं तत्सञ्क्रिनः परि- 

रमना न महाथैकरौ"ति । तत्कस्य हेतोरित्थाश्ड्याइ । 

सविष इत्यादि । अभिमतधर्म॑तच्वाधिगमसंश्शथेन मरण- 
हेतुत्वात् सविषः। सर्वसंसार दु रुद्र दुःखडेतुत्वेन सशल्यः । 
आदिकमिकाणां मनःप्रसादादिकारित्वेऽपि प्रमाणव्याद- 
तत्वादिति शओेषः। रुतदेव स्यष्टयनाइ । तद्यथापि नामे 

त्यादि । तच परिन्ञातविषदोषरूपत्वात् पण्डिताः। विष- 

खरूपाज्ञानादालाः सखरूपावगमेऽप्यनवधारितमारणश्क्ति- 
त्वाहुःपन्नाः। सुखोत्पादकत्वात् सुखकरं पयवसाने दुःख- 
फलत्वा दुःखविपाकम् । रकं इत्युपलम्भसंज्निनः अुतचिन्ता- 
भावनावस्थासु निश्यावरणाद्यथाकमं दुखदौतेनेत्यादि- 
पदचयम् । मायोपमाथेस्य सविपयौसविनिरृत्तिप्रयोजना- 
नवगमात् सुभाषितस्याथैमजानानाः। मायोपमपदाथे- 

स्वरूपावधारणशक्तिवेकल्याद्यथाभूतमथेमनववुध्यमानाः । 
नन्वादिकमिकष्य मनःप्रसादादिकारित्वात् कथभुपलम्भः 
सदोषो येन तत्संन्निनः परिणामो नास्तीति । तत्कस्य 

31 
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हेतोरित्याश्ड्याह । सविषत्वादुपलम्भस्येति (7. 152, 29) । 
परमाणव्याहतत्वेनेति मतिः । नैवं शक्षितव्यमित्युपलम्भ- 
योगेन शि न कायां ¢. 158, 1)! बद्धानुन्नातपरिणम- 
नामनस्कारं निर्दिंष्टमाइ । कथं पुनरनेन शिितव्य- 

मित्यादि । अनभ्याख्यातुकामेनेति तथागतनिदिं्टार्था 
नुशटानन फलप्राप्तिदश्नादतिरसकतुकामेन। बङ्धन्नानेन 
प्रन्नाचक्षषा सवध्माविकल्पनविषयेण जानन्ति! बड़चश्षषा 
स्वाकारसवधमामिसम्बोधविषयेण पश्यन्तीति योज्यम् । 
यया धमतयेति मायोपमतया । अभ्यनुजानन्तौति। यथा 
सवमागानुपलम्भालम्बनेन मनस्कारेण परिणम्यमानस्य 
स्वहस्तं प्रयच्छन्ति । अनपराध इति । निर्दोषत्वादकता- 
पराधः। अपगतोपललम्भमविषयत्वान्निविंषः परिणामः, रूप- 
कायधमकायप्राप्िदेतुत्वाद्यथाकमं महापरिणामो धर्म- 
धातुपरिणामः। प्रयोगण्ष्ठावस्थापुष्टत्वात् परिपुेः । 
मोलावस्थायां सम्यक् परिपृशेत्वात् सुपरि पूरणः । चैधातु- 
कापयोपन्नपरिणामनामनस्कारं प्रतिपादयनाह। पुन- 
रपर बोधिसत्वयानिकेनेत्यादि । अपर्यापन्नमिति कामा- 
दिषातुचयस्यानुपलम्भादप्रतिषठितम् । तच-- 

नरकपरेततियञ्यो मनुष्याः षड़् दिवौकसः । 
कामधातुः स नरकद्ौपभेदेन विंशतिः ॥ 
ऊध्वे सप्तद्शस्थानो रूपधातुः पथक् एक् । 
ध्यानं चिभरूमिकं त चतुथे त्वष्टभूमिकम् ॥ 
आरूप्यधातुरख्यान उपपत््या चतुर्विधः । 

 ध्यानादृध्वे ससंस्थानो रूपे सद्भावतोऽथवा ॥ 
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श्रतौतादिकालचयेऽप्रतिखितत्वादाइ । नाप्यतौतमि- 

त्यादि । ननु कामादिधातावतौतादिकाले चावसितस्य 
चित्तश्षणस्य परिणामात् कथं तच न प्रतिश्थित इति । 

तत्कस्य हेतोरित्या द्याह । यध्वचेधातुकेत्यादि ®. 15" 1)! 
रुतदुक्तम् यध्ववैधातुकस्य तत््वेना नुत्पा दाद पर्यापन्नत्वे कथं 
तच स्थितः। परिणाम इति । यचापि धमं इति बुड्कत्व 

ध्मधातुवत् शयभावादविनष्टः परिणामः। अपर्यापन्न 
इत्यभिनिवेशो बन्धनमित्यादइ । अथ तमित्यादि । उप- 

संहर न्नाह । तच _योऽयमित्यादि । प्रञ्नसुखेन सम्यगुप- 

देशकत्वात्। आयेसुभूतेः साधु साध्विति साधुकारः। 

अन्यथायमैतरेयेणोपदिष्टत्वात् कंथमन्यं प्रति साधुकारः 
साधुः स्यात् । नन्वविपर्यस्तधमदेशनाऽभावे कथं शस्तु- 

रुतदुक्तम्। “यस्मान्नायोपमतया सर्वोऽयं परिणामो धम- 
धातुपरिणामस्तस्मादविपयेस्तदेशनया बुडकत्यं करोषौति। 
अतोऽनन्तरं महापुश्योदयपरिणमनामनस्कारो वक्तव्यः , 
सच खदुमध्याधिमाचभेदेन चिविध” इति । खदूमधि- 
उत्याइ । अस्यामेव धमतायामित्यादि । यावत् पच्चा- 

नामभित्तानां लाभिनो भवेयुरिति , 198, 9)। रुतदुकतम् 
«द् णकु्लकमपथसेविनः सत्तानारमभ्य यावत् पच्चाभि- 
ज्ञानां पुणयाभिसंस्कारान्मृदुग्रूतात्तदलुपलम्भालम्बनमन- 
स्कारेणानुमोदनापुवेकपरिणामस्याधिकपुण्यत्वेन खद् 
पाधिभेदान्मुदमहापुणयोदयपरिणामनामनस्कार ” इति । 
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मध्यमावेदयन्नाह । तिष्ठन्तु खल पुनरित्यादि । यावत् 

सर्वे प्रत्येकबुद्धा भवेयुरिति (?. 156, 21)! रतदृक्तं “प्रथम- 

फलस्थमारभ्य यावत् प्रत्येकबुद्धानां पुण्याभिसंसकारा- . 
न्मध्यभ्रूतात्तदनुपलम्भालम्बनमनस्कारेणनुमोद नापूवक- 
परिणामस्याधिकपुण्यत्वान्मध्योपाधिभेदेन मध्यमदापुणयो- 
दयपरिणमनामनस्कार ” इति । अधिमाचं वक्तमाह । 

तिष्ठन्तु खल् पुनरित्यारभ्य यावत् सवेऽप्युपलम्भसज्न्निनः 

दानं दद्यरिति @®. 157, 7) । गङ्गगनदौवालकोपमेषु वि 

साहखमहासाहखेषु लाकथातुषु सम्यक्छम्बोधिप्रस्ितसवे- 

सत्वानां तावद्धिरधिकैर्व सोपलम्भैः सवेश्चौवरपिण्ड- 
पातादिमिस्तावतः कल्पानुपस्थानकरणपुणयादधिमाच- 

भरूतात्तदनुपलम्धालम्बनमनस्कारेणनुमोद् नापूवकपरि- 
रशमस्याधिकपुणयत्वेनाधिमाचोपाधिमेदादधिमाचमहा- 
पुण्योदयपरिणामनामनस्कार इति समुदायाथेः । अव- 
यवाथेरच्यते । सम्प्रस्िता इति प्ररिधिप्रस्थानचित्ताभ्यां 

प्रत्ता इत्यथैः ते स्वे इति। दद्यरेतेन पययेणेति 

वश्यमाणेन सम्बन्धः । तमेव कथयन्राह । अन्येधित्यादि । 

अन्येधिति अपरापरेषुः। उपतिष्टेदिति । सदु पस्थानं 
कुर्यात् । सवेसुखोपधानैरिति। स्लानोदतनादिमिः, स्वैः 
सुखसंस्पशविदहाररिति। यथेच्छं चङ्कमणादिविद्ारेरुपतिषे- 

क 
दिति पूर्वेण सम्बन्धः । रतेन पर्यायेणेति । ते सवे सम्ध- 

क्सम्बोधिसंप्रसिताः स्वा यथोक्तापरापरलाकधातुखित- 
सवेसच्वानामेतेन प्यायेशेकेकसत्वकमेसोपस्थानात्तच्च 



अभिसमयालङगरालोकः। २४५ 

दानसुपलम्भसञ्क्ञिनो दद्युरिति यावत्। तान् सवंसत्वा- 

नित्यादि। तानन्यान् यथोक्तलाकधातुखितान् सवसत्वा- 

नेकैवं परिकल्य कत्वा पुनस्तानेव सर्वेबोधिसत्नानेकैको 
बोधिसत््वस्तावतः कल्यानुपतिष्टेदिति वाकयाथंः । कमेणे- 

त्यभिप्रायात् पेहारकादश्य विशेषः। अनेन पर्यायेण 

दानं दद्यादिति। यथा गङ्गानदौवालुकोपमान् कर्पानेकं 

बोधिसन्वमेको बोधिसत्वः समुपतिष्टेदेवं स रवेको बोधि- 
सत््वोऽनेन गङ्गानदौवालकोपमकल्पावस्थानकमेण तेषा- 
मपरापरनिदिंष्टलोकधातुसङ्कदहौतानां स्वेषां बोधि- 
सत्वानां सुखोपधानाथे दानं ददयादेवमनन्तरोक्तकमेश 
सर्वेऽपि ते सम्यक्सम्बोधिसम्प्रखिता दानं दद्युः! रूपौ 
भवेदिति । परमाणुखभावरूपस्कन्धः स्यात् । नमायेतेति 
प्राचुयान्न तिष्टेत् । ननुपलम्धसञ्न्निनां दानमयः पुण्या- 
भिसंस्कारोऽप्रमेयोऽपि कथं यावदुपनिषद्मपि न कछमत 

इति (. 158, 7)। तत्कस्य इहतोरित्याश््ाह । तथादौ- 
त्यादि। रुतदुक्तम् “यस्मात्तेषां सुप्रथूतं दानं दत्तं सदेक- 
त्वादिसंख्यादिरहितमप्यप्रमेयादिसंख्यायोगादप्रमेयं सुब- 

चित्यादिपरि संख्यातं भवति। तस्मात्तब्वतुकपुण्याभिसंस्कारः 
परिणामनापुण्यस्कन्धस्याप्रमेयादिसंस्यारदहितस्य यावदूप- 
निषदमपि न क्षमत” इति । भगवद्धिष्ठानेन कतादर- 
तया देवपुच्राः कारिचमाहः। यच होत्यादिना । नयचय- 

विनेयसच्चमार्गोपरेश्देतुभावव्यापारयुक्तत्वेन जगदथे- 
करणान्मददापरिणामः कथमेवमित्थादिश्ङ्कायामाह । 
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यच हि नामेत्यादि । यस्मिनुपायकौश्ले सति यस्मात्ता- 
वन्तमप्रमेयादि संख्यावन्तं नाम प्रसिद्खं पुण्यस्कन्धमभि- 
भवति । तस्मान्महापरिणाम इति वाक्यार्थः । सम्यग्देश- 
नया सन्ञातप्रसादातिश्यत्वेन पूजापूर्वकं प्रशंसाथैमाह । 
अथ खलु चायच्िंशनामित्यादि। पुरतः समन्ता 
यथाक्रमं प्रकरक्षेपादभ्यवाकिरन्नभिप्राकिरन्नित्य्थसेदः । 
रवमन्येभ्य इति। यामादिभ्यः। रवमेवेति चायस्विशंकायि- 
कानामिव महापरिणमोऽयमित्यादिशब्दसुदौरयन्ति । 
पुनः पुनरुचारणाद्वोषमुदौरयन्ति। रवभेव पेयालेन 
कलतव्यमिति। रएवमेव शब्दमुदौरयन्ति धोषमनुखावय- 
न्तोति पद्दयं सर्वच महापरिणामोऽयमित्यादिहारकान्ते- 
-ऽतिदेश्नौयमित्यथैः । बिरराचसच्वितमिति दौर्धकालेा- 
पाजितम् । महाविस्तरसमुदानौतमिति। अनेकम्रयोग- 
यनसाश्चम्। पुनरपि परिणामस्य माहाब्याथमाह। 
अथ खलु भगवास्तानित्यादि (¢. 159, 13) । ननु प्रयो- 
गादिमहत््वेऽपि कथं दानमयः पुण्यामिसंस्वारः स्वल्य- 
प्रयो दिजनितपरिणामपुण्यक्रियावस्तुनो यावद् पनिषद्- 
मपि न शमत इति। तत्कस्य इेतीरित्याश्ङ्ाह (2. 161, 8) । 
तथा हि ते बोधिसत्वा इत्यादि । प्रमाणव्याइतत्वेनो प- 

 लम्भस्य विपयस्तत्वादिति मतिः। अनुमोदनापुवैकमपि 
सवेभेवाधिमुक्तिमनस्कारेणोपाजिंतं कुश्लमूलं सर्वधमा- 

 नुपलम्भभावनया सवेसच्वाथेमनुत्तरबोधौ मायापुरुषेशेव 
परिणमेयितव्यमित्येक रव ॒सर्वस्वानां चियाननिर्याण- 

 मार्गोपदेश्हेतुभावव्यापारयुक्तः परिणामनामनस्कारः । 
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कस्यचित्त॒ कचिद्भिनिवेश इति तत्प्रतिपक्षाथं यथोक्त- 
न्यायेन मन्दबुद्धिजनानुग्रहाय द्वाद्शप्रकारः प्रभेदः छतः। 

तीषटणप्रज्नानामवन्ञाविनिदच्यथें नातिप्रभेदः। तथाचोक्तम् । 
विशेषः परिणामस्तु तस्य कारिचमसुत्तमम् । 
नोपलम्भाकूतिश्चासावविप्यासलक्षणः ॥ २१ ॥ 

विविक्तो बुद्धपुणयोघस्भावस्मृतिगोचरः। 
सोपायश्चानिमित्तश्च बुङ्धरभ्यनुमोदितः ॥ २२ 
चेधातुका प्रपन्नश्च परि णामोऽपरस्िधा । 

 गखदुमध्याधिमाच् महापुण्योदयात्मकः॥२३॥ इति । 

अनुमोदनामनस्कारेख स्वपरपुणयक्रियासमतां प्रति- 
लभत इत्यतोऽनन्तरमनुमोदनामनस्काराथेमाद । अथ 
खसा युष्मनित्यादि । कियतेति कियन्माचेण प्रकारेण । 
न ्ह्ञौते न मन्यते। नोपलभत इति तत्वतः प्रयोगाद्यव- 

स्थाखिति योज्यम् । न कल्पयति न विकस्ययति न समनुप- 
श्यतौति। यथाक्रममतौतानागतप्रतयुत्पन्नानिति सम्बन्धः। 

अभूतपरि कल्पप्रभवत्वात्कल्य नाविटयिता वतंमानसखसा- 

मान्यरूपविरदहाद्यथाक्रममजाता अनिजीताः। अतौ- 
तादागमनाभावेनानागतिकाः। अनागते गमनाभावे- 

नागतिकाः। धमेतेति मायोपमरूपता। इयतेति। रुता- 
वतानन्तरप्रकारेणेत्यथैः। यथाविमुक्तिरिति ?. 162, 17) । 
यथा क्तैशक्तेयावरणविगतिरनुत्यत्तिलक्षणा । तत्वेन सांक्ते- 
शिकधर्मायोगादवबद्धानां वैयवदानिकधमविरहादमुक्ता- 
नाम् । यस्मादव्याइतदशनालोकस्य शास्तुयथाविभागशएः 
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प्र्यात्मनि प्रतिभासिते तथा विभागेनैव जगडधितविधित्सया 
तेन द्रष्रा करूणामयेन भगवता कमफले प्रोक्ते । तस्मा- 

दतीन्दियमपि सवे यथादशनमेव स्ितमिति भावः। 
संसारनिर्वाणाप्रतिख्ानादसक्रानाम्। अनुमोदनाधिकारे 
प्रसङ्गात् परिणमयामौति। परिणमनामनस्कारः कथितः 
मायोपमतया संसरणभावादसंक्रान्तितो विनाशभावाद्- 

विनाशत इति योज्यम् । प्राणातिपातादिचिविधकायिक- 
कर्माभावात् कायसुचरितम्। खषावादादिचतुविध- 
वाचिककर्मविगमाद्याक्सुचरितम् । अभिध्यादिचिविधचैत- 
सिककर्मवियोगान्मनःसुचरितम् । पूवैवत्तत् कस्य हेतो 
रित्याश्ड्य तथेवामिप्रायेणह । तथाहि ते बोधिसत्वा 
इत्यादि (¢. 165. 5)। पैशुन्यपारष्यसम्मिननप्रलापैरमिधा- 
नादाक्रष्टः। दण्डादिभिस्ताडनादमिहतः । इटेन नियम- 
करणात् परिभाषितः उन्रतिलक्षशेन मानेन सह वतै- 
नात् समान इत्येके । समानशब्दः सन्नित्यथे वर्तत इति 
केचित् । तथेव तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याइ । तथा हि त 
इत्यादि (2. 166, 19)। उ्तप्तवौ्यारम्भप्रदर्श्नाथे स्ान- 
चद्भमणयोरुपादानात्ति्ठन्तश्वद्कमाभिरूढा इति इयमुक्तम्। 

अनभ्युत्साहलक्षणविषाद् विगमादविषौदन्तः। स्यानमिद्ध- 
नेति (¢. 167, 8) । मोहांशिकचित्तकमण्यता स्यानं 
दथ्याद्युपयोगनिमित्तमागम्थ मोहांशिकिश्चेतसोऽमिसंश्षयो 

म्म्) पूव तत्तो रिवागस्ाह। तथा होदि 
९. 168, 3 । चत्वारि ध्यानानि समापद्येरन्निति। लोकि- 
कानि रूपधातुसंख्हौतानि चत्वारि ध्यानानि भावयेयुः। 
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तथेव तत्सव हेतोरितयाश् परववदाह । तथाहि ते बोधि- 
सत्वा इत्यादि । तदयं समासाथैः संहत्युपायेन कुशल- 
मूलान्युपलभ्य प्रसुदितचित्तेन परमार्थतोऽनुपलम्भतया- 
ऽतुमोदनौयानौत्यतुमोदनामनस्कार इति। तथा चोक्तम् । 

उपायानुपलम्भाभ्यां शुभमुलानुमोदना । 
अनुमोदे मनस्कारभावनेइ विधौयते ॥ २४॥ इति 

अरभिसमयालङ्ारालोकायां प्रज्ञापारमिताव्याख्याया- 

मलुमोदनापरिणमनापरिवर्तो नाम षष्ठः ॥ 

382 
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साखवभावनामा्गानन्तरमनाखवो भावनामार्गो 
वक्तव्यः। स च दिविध इति। प्रथममभिनिहौरलश्षणं 
भावनामागे वतुं खभावाभिधानादाद। अथ खल्ायुष्मा- 
नित्यादि ®. 170, 2) । तथागतन्नानस्य निष्याद्नहेतुत्वा- 
त्सर्वन्नन्नानपरिनिष्यत्तिः। सर्वन्नत्वमिति रूपाद्यविपरौत- 
दशेनं खभाव इत्यथेः। रवमित्यादिवचनेन लब्धप्रसादा- 
तिश्यत्वादभिनिमरस्य विस्तरेण ज्ञानखाभाव्यपरिदौप- 
नाधेमाह । चअवभासकरौत्यादि । उष्मगतक्नानालाकत्वा- 
द्वभासकरो । कायवाद्धनोभिः प्रणामानमस्करोमि। 
यस्ानमस्काराइत्वान्नमस्करणौया । मूधोवस्थाप्राप्त्वेना- 
ख्रद्ादिभिरसंसर्गादनुपलिप्ता। शछान्तिखभावत्वेनापाय- 

संवतनौयकर्मविगमात् सर्वेलोकनिरुपलेपा। अग्रधरमंरूप- 
त्वेन लोकोत्तर न्नानो दयद्ेतुत्वादालोककरौ । द्ःखधमंन्नञान- 
छषान्त्या खद शनप्रहातव्यकेधातुकक्तेशप्रहाणत् सव॑चेधातु- 
कवितिमिरकरौ । धर्मन्नानेन विमुक्तिसाश्षात्करणत् सव- 
कतीणदश्यन्थकारापनेचौ । अन्वयज्नानघ्ान्त्याऽऽयेधर्मान्वया- 
वगमादा्रयणोया | अन्वयज्ञानेन निश्चयावधारणादय- 
करौ । समुदये धर्मन्नानष्षान्त्यादिमिखतुभिः क्षणैः पूव- 
वद्यापारकरणाद्यथाकमं बोधिपश्ाणां धर्माणां श्षेमकरौ 

नि 2 1 

आलोककरौ, _ स्भयोयद्रवमहोणाऽऽलोककरौति  पद्- 
चतुष्टयं योज्यम् । मांसदिव्यप्रन्नावुद्खधमं चश्षुःपरियहं छत्वा 

` पूवेवन्निरोधे धर्मन्नानक्षान्त्या मार्गद् शयिचौ । धर्म॑न्ञानेन 
 चक्षुरन्बयन्नानक्षान्त्या खदु मध्याधिमाचविपक्षापगभेनायै- 

. धर्मान्वयावगमान्मोहतमस्तिमिरविकरणौ । अन्वयन्नानेन 
 निश्चयावधारणादितिमिरकरणौ । मागें तथेव धम॑न्नान- 
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शएन्त्याऽकर णौ । धर्मन्नानेन मार्गावतारसौ । अन्वयन्नान- 
छ्णन्त्या सर्वज्ञता । ् नन्वयन्नानेन सर्वक्तोशत्तेयावरणवासना- 
नुसच्धिप्रहौणतासुपादायानुत्पादिका। साखवभावना- 
मागेण कुशलधर्मप्रसवनादनिरोधिता। मायोपमत्वादना- 
सवाभिनिहरभावनामामरूपेण सदावस्थानादनुत्पना- 
निरुडा । अत्यन्तविशुदधिभावनामागंसख्भावेनातिशयहित- 
कारिणोत्वात् खलक्षणश्रन्यतामुपादाय माता। स च 
खदु मध्याधिमाचभेदाल्तिविध इति यथाक्रमं द शएबलकरौ, 
अनवमदंनौ, नाथकरौति पदचयसुक्तम् । आनन्तर्यमागे- 
तया सवेसंसारप्रहाणात् संसारप्रतिपक्षः । ज्रृटः सामग्री 
तच तिष्ठतीति हेतुप्रत्ययजन्यो भावस्तथोक्स्तव्मरतिषेधा- 
दक्रटख्यतासुपादाय विमुक्तिमार्गेण सर्वगुणसम्यदभि- 
सुखीभावात् सवधर्मखभावविदर्शनो, पश्चादेवं समधि- 
गततच्वानां यथाशयं चियानधमदेशनया परिपृणेचिपरि- 
वर्तदादशकारधर्मचक्रप्रवर्तनौत्येवमेषां पदानामथैनिदेशो 
वाच्य इति 'पृर्वाचार्याः। तच चयः परिवत दादश 
कारा यस्मिन् ध्मचकर इति विग्रहः । तचामौ चयः परि- 
वतौः। यदुत इदं दुःखमायसत्यं तत् खल्वभिन्नाय. 
परिज्ेयं परिक्नातम् । इदं दुःखसमुदय आयसत्यं तद्भि 
ज्नाय प्रहातव्यं प्रहोणम् । इदं दुःखनिरोध आयसत्यं 
तदभिज्ञाय साश्शत्कतव्यं साश्चात्कतम् । इदं दुःखनिरोध- 
गामिनी प्रतिपदार्यसत्यम् ¦! तत् खल्बभिन्नाय भावयितव्यं 
भावितं मयेति भिश्वः पूवमनुश्रतेषु धमषु योनिशे- 

मनसिकृवतः प्रत्यश्ाथंत्वादनाख्वा प्रन्ना चक्षरुदयादि ¦ 

निःसंशयत्वाज्क्ानं भूताथैत्वादिद्या विशुङधत्वाद्विरुदयादौ 
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व्येतक्कियापदमेकैकसिन् सत्ये विपि योज्यम् । अतः 
प्रतयेकच्चतुरणमायैसत्यानां चिपरिवतनाच्तिपरिवतम् । 
चक्षरित्यादयश्चाकाराशत्वारस्तिपरिवतेनात् प्रतिसत्यं चय 
इत्यतो द्ादशाकारम्। रतावतैव जगदथ॑सम्यादनात् 
परिपणे चिपरिवर्तदादशकारं धर्मचक्रमिव धर्मचक्रं यत् 
प्रथमतो वाराणस्यां भाषितं खचम् । यथा रान्नश्चक- 

व्तिनश्चक्ररलमगरेसरं सर्वस्तु बलकायस्तरेवानुसरन् पश्चा- 
हरच्छति, तथा सकलचैलाक्याधिपतेस्तथागतस्य तत् 
खचमग्रतः कत्वा सर्वो देशनाधमंः प्रभवति । अतस्त- 
न्मातुराधिपत्येन प्रवतत इति भगवतौ तथोक्ता । अष्ठतां 

` प्रतिपादयितुमाह । कथं भगवानित्यादि (®. 171, 12) । 
परिहरनाह। यथा _शरिपुकैत्यादि। शस्तरौव 

प्रतिपत्यादि विधानान्रान्यथावनृद्धत्वसम्प्राप्तिरिति अओेष्टता 
कथिता। कृत इति कस्माद्वेतोरित्यथैः। तदेवा । 
किन्निदानेति। रतन्निदानेति पुखस्कन्धाभिभवहेतुका । 
अभिनिहोरश्रष्ठताधिकारे परिणामनामनस्कारपुणय- 
स्कन्धहेतुका पच्छा किमथेमिति चेदुच्यते । यच हि नाम 
साख्वपरिणामनामनस्कारस्येदशौ अष्टता यदलादप्रमेय- 
दानादिपुण्यस्कन्धाभिभवो जातस्तच सुतरामेवानाख्व- 
भावनामागेस्येति कथनाय परिणामाभिभूतपुण्यस्कन्ध- 
हेतुका पच्छा कता । अतिश्याथमेवाह । अपितु खल् 
पुनरित्यादि (. 172, 12) । सर््नतामागावतारायेति । 
बुडत्वप्रापकमागप्रमुदितादिभ्रूमिघ्वतारनिमिन्तम्। अप- 
रिणायकमभव्यमिति। सारथिभावरहितमयोग्धम्। दान- 
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मित्यादि। त्र दानं धर्मामिषाभयभेद्ान्तिविधम् । 
तथा शौलमकुशलनिटत्तिकुश्लप्रदृत्तिसत्वाथैक्रियारूपेण 
चिविधम् । तथा क्षान्तिरपि ध्मनिध्यानदुःखाधिवासन- 
परापकारमषंणत्मिका विविधा) तथा वीर्यमपि सनाह- 
कुशलसत्वाथप्रयोगमेदाचिविधम्। तथा ध्यानं गुणसच्वाथै- 
लेशप्रतिपक्षसुखाभिनिहरात्पूवेवन्तिविधमिति । जात्यन्ध- 
भ्रूतमिति। उत्पद्यमानमेव संदतिपर माथेसत्यसकल- 
सत्चाथालम्बनभेदान्तिविधग्रज्ञाचक्षुषा विदहौनम् । कुतः 
पुनरिति। कस्मात्पननें वेत्यथैः। पारमितानामधेयमेव 

कथयति। पारमिताशब्दमिति। आसाञ्चश्षःप्रतिलम्भ इति 

(2. 173, 1)। दानादिपारमितानां धर्मताचक्षःसमन्वागमः। . 
सवेधमनभिसंखछतिं प्रतिपादयितुमाह । कथं भगवन् 

बोधिसच्वेनेत्यादि । परिहरन्नाह । रूपस्येत्यादि । मायो- 
पमतया रूपादेरधिगमो मातुरभिनिहीर इत्यधेः । उप- 
संहरन्राह । रवमनभिसंस्का रेणेत्यादि । तथतारूपत्वात् 
सवेधर्मविशेषानुत्यादनेनाधिगमो प्रयोगोऽनभिसंस्कारस्तेन 
्न्धानामधिगम इति यावत् । कविदनमिनिद्ौरेणेति 
पाटस्तचाप्ययमेवार्थो ग्राद्यः । सवेधमानुपलम्भनाभिसम- 
यापेणाथेमाह । रवमभिनिह्ृतेत्यादि । न कथिद्खममय- 

यतौति । यथोपलम्भादिविप्यीसस्तथा न किद् धिगम 
धमं योगिसन्ताने समुत्पादयति तदा प्रन्नापारमितेति 
संख्यां गच्छ्यविपयेस्तत्वादिति मतिः । सवेन्नतायासू्वपणं 

युक्तमन्यथा निरथिकेव प्रज्नापारमितेत्यमिप्रायवानाइ । 
किमियम्भगवन्ित्यादि । विपर्यासदवारेण नापयतौत्याह । 
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न यथोपलम्भ इत्यादि । तचोपलम्भो बाद्यार्थोपलम्भः। 

नाम चत्वारोऽकूपिणः स्कन्धाः । अभिसंस्कारो मायोपम- 
मेवेदं तत्वमित्यादिचित्ताभोगः । प्रकारान्तरव्यवच्छेदेना- 
न्यथायणमित्याइ । कथं तद्त्यादि (?.174, 1) । यथा 
कौशिकं नार्पयति तथार्पयतौति । येन प्रकारेण मायो- 
पमतया कञथिद््भिनिवेशं विपर्यासं नापयति तथा 
सव्नतामपयतौत्यथैः। न किच्विडर्मसुत्पादयतौति 
वेयवद्ानिकं न किञ्चिद्धमे निरसोधयतौति सांक्तेणि- 
कम् । प्रत्युपस्थितेत्यनुत्पादाय। अनुपस्थितेत्यनिरोधायेति 
योज्यम् । रुवमप्यभिनिवेशो बन्धनमित्याह । सचेहवमि- 
त्यादि । प्रयोगदशेनभावनाविशेषमार्गेषु यथाकमं दूरौ 

करिष्यति रिजञौकरिग्यति तचछौकरि्यति न करिण्यतोति 
पद् चतुष्टयं योज्यम् । प्रकारान्तरेणापि दूरौकरणादिक- 
माह । अल््येष इत्यादिना । भवत्येष रूपाद्यभिसंबोध- 
प्याय इत्यथैः। ननु “धरम॑तया रूपादेव प्रन्नापारमिते”ति 
न्यायात् कथं रूपाद्यवगमेन मातुदुरौ करणादिकमिति , 
तत्कस्य हेतोरित्या श्या । प्रजन पारमितायां हीत्यादि । 
रुतदुक्तम् । ^ मायोपमतया यस्माद्रूपाद्येव जिनजननौ 
त्येकस्वभावत्वेन न्धायात् परिदौपितायां प्रन्ञापारमितायां 
एथगरपाद्यवगमो विपयासस्तस्माद्रूपाद्यवगभमेन मातुदूरी 
कणादिकमि”ति। महहाथैतामादह । महापारमितेयमिः 
त्यादिना । बुद्धमहाथसाधनान्मदापारमिता। तच न 

` महत्करोति। अधिकानुत्पादनात्। नाल्पीकरोति (1. 175. 3 
व्यवस्ितानपकषणात् | तदेव यथायोगं कथयति । 
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न संचिति न विधिपतौति। 
^ प्रसिद्वमाचस्य हि याऽयथाथेता 
तदथेसंबोधफलं हि शसनम् 1” 

इति भावः। न_बलौकरोति। अपृर्वसमारोपात् । 
न दुबलौकरोति विद्यमानानुपवादात्। एथग्ननव्यवस्थायां 
विपयासबलादल्पौयसी सर्वज्नता सुक्तयवस्थायां मातुः 
सामर्थ्येन विप्यासापगमान्महती जाता । तत्कथमेवं व्यत 
इति । तत्कस्य देतोरित्याश्ड्याद । असंश्ित्ता दौत्यादि । 
एतदुक्तम् । ^ विपर्यासापगमे मातुः सामथ्यैस्य श्थितत्वेन 
यस्मा्सवन्नताऽसंशिप्ताऽविित्ता तस्मान्न महतौ नाल्यौ- 
कियत” इति। तचाप्यभिनिवेशो बन्धनमित्याइ । सचेदेव- , 
मित्यादि । किम्युनरेवं सच्ञानान इति । वश्यमाणोपलम्भं 
प्रतिपद्यमानः किं पुनः प्रक्ञापारमितायाञ्रत्थपि तु 
महोपलम्भत्वाननैवेत्यथैः । ननूपलम्भस्य को दोषो येन तत् 
सद्वावान्र चर तौति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याइ । न द्येष 
इत्यादि । रुतदूक्तम्। “यस्मादेष प्रज्ञापारमितायाः सदशः 
स्यन्दो निष्यन्दस्तद् नुरूपं फलं सत्वनिर्वाणोपलम्भो न 
भवति । तस्मादु पलम्भभावान्न चरतौ”ति। कथं पुनरेत- 

दिति । तत्कस्य हेतोरित्याशड्याह । सत्लास्भावेत्या दि । 
सत्वानामस्वभाव रव ॒ जातिः प्रकूतियेस्या इति सा 
तथोक्ता । रवं मन्यते सच्वानुत्यादप्रस्तिकाया मातुः कथं 
स्वोपलम्भो निष्यन्दफलमिति । स्वानुत्पादरूपताधे- 
मेवाह । सच्वाखभावतयेत्यादि । तच्ाख्वभावता विवि- 
करताऽचिन्त्यता यथाक्रमं कस्ितादे्वेदितव्या ¦ स्ला- 
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विनाश्धर्मता सदेवावस्िता तथता । सच्स्य मायो- 
पमतया दश्नमार्गेणानवगमः सत्वानमिसम्बोधनता । 
सक््रस्य पूवैभावनामार्गेणाऽप्रतिपत्तिः सत्वयथाभूतार्था- 
नभिसम्बोधनता । स्वस्य बलं प्रमाणाव्याहतं सामथ्ये 
मायोपमत्वं तस्य प्राप्तिः ससुदागमनता । तया तथागत- 
बलस्य प्रन्नापारमितायाः समुदागमनता वेदितव्या । 

यथोक्तखभावादिलक्षण  रवासिनिहारभावनामार्गोऽव- 
सातव्यः। तथा चोक्तम् । 

सभावः अ्ष्ठता तस्य सवंस्यानभिसंस्तिः। 

नोपलम्पेन धर्माणामपंणा च महाथेता ॥२श्`इति 
तदनन्तरं दितौयोऽत्यन्तविशुद्धिलष्षणो भावयितव्य- 

स्तदुत्पादानुत्यादहेतोय थाक्रमं परिग्रहत्यागेनेत्युत्पाद हतुं 

तावत््रतिपाद्यितुमाह । यौ भगवन्नित्यादि @. 176, 7) । 

मार्गान्तराकांशणान्न कांरिष्यति। सन्देहाभावान्न विचि- 

कित्सिष्यति । अन्नानविगमान धन्वायिष्यति। चिर- 

चरितावौति। चिरं दौधंकालं चरितमनुितं दानादि । 
श्रावकादिबोधावनियातनेनावितुं रसितं शौलमस्येति 
तथोक्तः। श्रनुगमिष्यति धमतोऽथेतश्च । अनुभोत्स्यते 

तनयतः। अनुबोधयिष्यति परानुभयथा यथाक्रम मित्येव - 
मथभेदो वाच्यः। परिवारादिदानात्पयुपास्यः । संश्याथं- 
परिप्च्छनात् परिष्टच्छ्येति वुद्धसेवा कथिता अधि- 
मोक्षस्य पयुपासनादिना कः सम्बन्धो येनाधिमोक्षबलात् 
पयुपासनादिकं प्रतौयत इति तत्कस्य हदतोरित्या- 
शद्याइ। यः कथिदित्यादि। रुतदुक्तम्। “ विशिष्टकारण- 
मन्तरेण तादहग्विधाधिमोक्षाद्यसम्भवात् तत्कारणं तथा- 
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गतपयुपासनादिकिमनुमौयत " इति । समाधानोत्पादना- 
चयोचमवदधाति। मण्डलादिकरणात्सत्कत्य अशं)ति । 
्रप्रसतुतायानमिधानात् कथं नोपच्छिनत्ति। चिर. 
चरितावौ स (. 177, +) इति वचनेन दानादिरुक्तः | 
अनकबुद्धपयुपासनात् बहृवुडपयुपासितः। सदहेतुक- 
अ्रवणादावनमिनिवेशं प्रतिपादयितुमाह । शक्या पुन- 
रित्यादि । उपलक्यितुमित्यादिपदानि यथासंख्यमियं 
सेत्यादि पदचतुष्टयेन सम्बन्धनौयानि । तचाकार लिङ्ग 
निमित्तानि स्रसामान्योभयषूपाणि यथाकमं वेदि 
तव्यानि। हेतुबलादपि श्रवणं संत्या न तु त्वत इत्याह । 
नो हौदमिति। तदेवाह । नेयमित्यादि । प्रतौयमानेनापि 
स्कन्धादिना कथं न शक्यते वणाद कतुमिति । तत्कस्य 
चतोरित्याश्ड्याह । सर्वधरमेत्यादि। तच वर्तमानोभूत- 
स्कन्धादिखलक्षणश्रन्यत्वात् सर्वधर्मविविक्तत्वं कार्य 
कार णान्तदयविगमाद्त्यन्तविविक्तत्वम् । तस्मात् चैयभ्विका- 
श्रन्यत्वन तच्चतः स्कन्धादिभिर्निदेष्टं न शक्यत इति 
वाक्याथः । तद्यतिरेकेण तर्हिं निर्दिंश्यतामित्याद । न 
चान्यचेत्यादि । प्रकारान्तरस्यानिषेधे कथमेवं लभ्यत 
इति। तत्कस्य हेतोरित्याह । क्न्धत्यादि । उत्पाद्- 
देतुवेकल्येन श्रन्धम्। सखरूपानवधारणादिविक्तम। कार्य- 
सामथ्यविर हेण शान्तम् । रतदुक्तम् । ^ सर्वधर्मसंयाहक- 
सखन्धादौनां तत्वतो निःसखभावत्वे तद्यतिरेकेश निदेष्ठं 
शक्यत ” इत्यादि । इति हत्या्युपसंहारः । संज्ञा समन्ना 
यथाकमं खसामान्यल्शोद्नहणलकणे । प्रन्नतिस्तत्सङ्कतो - 

33 
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दरणम् । व्यवहारः प्रन्प्िपूर्वकौ हिताहितप्राप्तिपरि- 
हारौ । विभज्येव्यादि 0. 178, 3, । प्रज्नापारमितायोगाथ 
येनोपायको शलं विमाचतया शदादिभेदेन भावितं स योग- 
मापत्स्यत इति विभज्य वक्तव्यमेतद्नेनो पायकौ लमुक्तम् । 
यथोक्तमेव सेवादिचयमुत्पादहेतुः। तथा चोक्तम् । 

बुद्खसेवा च दानादिरुपाये यच्च कौशलम् । 

हतवोऽचराधिमोश्षस्य 
इति । अनुत्पादहेतुं नि्दिंशन्नाइ ¦ स्यात् खल् पुन- 

रित्यादि । अनधिमोक्षे किं कारणमिति । तत्कस्य डेतो- 
रित्याश््याह । पूवमपौत्यादि । ततः पर्षद्योऽपकरान्ता 
इति प्रतिक्षेपचित्तनेति शेषः प्रयोगाद्यवस्थाचये यथाक्रमं 
सच्वितेनेत्यादि वक्तव्यम्। कायासन्निधानान्र कायसामग्रौ। 
चित्तविक्षेपान्न वित्तसाममी । प्रत्यश्ानुमानागमप्रमारी> 
यथासंद्यं न जानन्ति न पश्यन्ति न बध्यन्ते । अत खव न 

भि 

वेदयन्ते परानिति शेषः । खरूपनिराकरणत् प्रत्थाख्या- 
स्यन्ति सामथ्यापहवात् प्रतिक्े्छन्ति (2. 179, ५4) । अपि 
यामिधानात् प्रतिकरोश्यन्ति । कुश्लमूलानुत्पाद्ादु पदत्या- 
कुशलवासनोत्पादेन दग्धाः खल्यदानादिचययोगादल्य- 
पुण्याः । खदुमेश्यादिसम्भवादल्यकुश्लमुलाः । कर्तुकाम 

 तापनयनादिच्छन्दयिष्यन्ति। खरूपापकषणकरणा दिवेच- 
यिष्यन्ति । पुन प्रहत्तिनिराकरणादिवतेयिष्यन्ति । सवे- 
रत्यादि । सर्वेण बुद्धरल्नादिरूपेण। सवै शक्यसुनितथा- 

 गतादिरूपम् । सवथा शदुखदादिप्रकारभेदेन सर्वमधि 
.्ोलादिप्रकारम् । उत्पादनादुपस्थितेन । विनाश्ण- 
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भावात्ससुत्धापितेन (९. 180, 2)। महानिरये्ठिति, जम्बू- 
दौपस्याधो विंशत्या योजनसदहदैरवौचिर्महानरकः। तत्म- 
माणस्तदुपरिष्टात् प्रतापनस्तपनो महारौरवो रौरवः 
सहातः कालख्चः सजच्जौवशेव्यष्टौ महानिरयाः । तेजः 
संवतनौति । नरकगतिमुपादाय यावद्रह्मलाके कशचित् 
सत्त्वो नाविशिष्टो भवति तद् श्रन्यभाजने सत्त हर्याः प्राद- 
भय क्रमेणाप्मण्डलमारभ्य यावत् प्रथमं ध्यानं दहन्ति । 
अन्येषु लाकधातुधिति । चिसाहसलरमहासादसेषु प्रचुर 
दुःखानुभवे किं कारणमिति । तत्कस्य हेतोरित्याश््याइ । 
यथापि नामेत्यादि सुगमः। पञ्चेति (@.181, 3) । माद्वधः 
पिट्वधोऽदधः सङ्गभेदस्तथागतदृष्टचित्तरुधिरोत्पादशे- 
त्येतानि पच्चकर्माण्यनन्तरमवोचिमदानिरये जन्मदेतु- 
त्वादानन्तयाणि। कायकारणस्वभावैस्विभिः सादृश्या- 

भावाद्थाकरमं न गरतिवणेकापि _नानुरूपाणयपि न प्रति- 
रूपाण्यपौति । योज्यम् । ननु दुःखितेषु करुणाप्रवर्तनात् 
कथं स्थानादिनिषेध इति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । 
धमेदूषका हीत्यादि । अन्येषामपि खदोषोपादानात् 
कसम्बकजाताः } सस्योपधारकलठृणजा तिवदोधिसचस्य 
विनाशत् कष्णानिजातिकाः छष्णसर्पवदेषबाहल्यात् 
छष्णाहिजातिकाः। अनयेन _व्यसनमिति ¢. 182, 2) । 
यस्मादेवंविधपापकारिमिः सह॒ कपाऽविषयत्वेनावस्था- 
विषयविभागादिकं परिहत्यादिकमिंकाः संवासादिना- 
ऽनेनेति दुराचारेण व्यसनमुपधारमापलस्यन्ते तस्माद्मे- 
दूषका वजंनोया इति यावत् । धभ॑दूषकाः कं उच्यन्त 



२६० सप्तमपरिवतः ¦ 

दत्याह। ये चेत्यादि! सम्भवत्प्रमाणस्याकथने विं कारण 
मिति। तत्कस्य इेतोरित्याश्ड्याह । मा तथारूपस्येत्यादि । 
यस्मान्महनारककायप्रमाणं श्रुत्वा दुःखमहत्वं प्रतिपद्य 
महाभयेन सहसा प्रतिपरसमुदाचारादिविरोधेनोष्णरुधि- 
रागमनादयः स्युस्तस्मान्नाख्यायत इति समुदायाथेः 

मध्याभिमाचभेदादुकतम् । पञ्चिमाया_जनताया_आलाक 
इति अशुक्लकमकारिणः। संवेगोत्पादाडर्मालाकः संवेग 

इति तज्ैतुत्वात्तथोक्तः। सुसंटतकायकमवाक्रममनस्कमशेति 
(7. 183, 5) यथाकमं स्मृतिसम्प्रजन्यतामुपादाय कायिकवा- 
चिकमानसिककुश्लानुष्ठानादुक्तम्। विपरौतकरणे को दोष 

इति। तत्कस्य हेतोरित्याशङ्धाइ । यच हि नामेत्यादि । 
रवंरूपेणेति नैतदुद्धवचनमित्येवं सखभावेनास्योपलश्णपर- 
त्वात्। विपरौतकायवाङ्मनस्कर्मणपौति जेयम् । प्रक्रान्त- 
वाग्दुभौषितप्रकरणोपसंहाराथेमाइ । कंतमेनेत्यादि । 
अन्यथानन्तरमेवोक्तमिति कथं प्रञ्नः स्यात् । मोहपुरुषा 
इति। ख्वकेऽवतारात् खस्यैव विनयद्शेनादपि। च्रौदाया- 
द्पि। गाम्भौर्यादविरहैव धमतेति वचनात् । यत्सूतरे- 
ऽवतरति विनये च सन्द्श्यते। धमंताच्चानुलामयतौति 
बुद्धभाषितलक्षणावगमेन खूचादिसङ्गहौताया मातुः 
सखभावानवधारणान्मूढः । स्यादेतनिकायग्रन्धे परिमित- 
परिमारष्तैघनवतारात्तथापरिच्छिन्नप्रमाणविनयपिटके- 

ऽसंदश्नात्तथाव्यवस्थापित्तपुद्गलनैराब्यादिधमंताविलाम- 
नेनाबुद्वचनमहायानप्रतिक्षेपादमोह इति । रवं च 
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सति, मुक्वकखचाणपि खचान्तपिटके्ठपरितत्वादबु्ध- 

वचनान्यभ्युपेयानि स्य॒स्तथेकेकस्मिन् खचान्तपिरकेऽन्यानि 
हचान्तपिटकानि न सर्वप्रकारमवतरन्ति । तथेकेकस्मिन् 
विनयेऽन्ये विनया न सर्वप्रकारं सन्दुश्यन्ते । तथेकेकसिन् 
निकाये या धर्मता व्यवस्ापिता न साऽन्येधु निकायेषु 

धर्मतां सर्वप्रकारमनुलामयतौल्येवमष्टादशमेदभिनानि 
हचविनयामिधमंपिटकानि परस्परं अ्न्थाथेव्यतिमिन्नानि 
कथं बुद्धवचनानि सिद्न्तौत्यव्यापकमेतत् बुद्ववचनलक्षण- 
मभ्युपगच्छन्तौति मूढा रव । अथवा । 

मनःप्रदोषः प्रति प्रदुष्टे 
चयुक्तरूपेऽपि न युक्तरूपः । 

प्रागेव सन्देहगतस्य धमे 
तस्मादुपेक्षेव वरं दोषः ॥ 

इत्यस्या्थस्यापरिन्नानान्मोहपुरुषाः । दूषयितव्यामिति । 

परस्परविरोधोद्धावनया प्रतिक्षेप्तव्यामिति पुव॑वत् । 

प्रतिबाधितवब्धासिति प्रत्यकादिप्रमाणबाधनात्। अस्य 

तु सर्वधर्मप्रतिक्षेपस्य चतुरो तन् प्रतिपादयितुमाह । 

कोऽ _ देतुखियादि।  चतुभिराकाररिति। _मारा- 
पिष्टानगम्भौरधर्मानधिमोक्षस्कन्धाद्यमिनिवेशपापमिच- 
परिग्रहेखतुभिः प्रतिक्षेप तुभिरित्यथैः । तथा चोक्तम् । 

धर्मव्यसनदहेतवः ॥ २६ ॥ 
माराधिष्टानगम्भौ रधमतानधिमुक्तते । 
सकन्धाद्यभिनिवेशश पापमिचपरिग्रहः ॥ २७॥ इति 
श्रभिसमयालदूमरालोकायां प्रन्नापारमिताव्याख्यायां 

भिरयपरिवर्तो नाम सप्तमः ॥ 



रर् चऋअङ्मपरिवतैः। 

अधिगमानधिगमहेतुं प्रात्तिपरिदारविषयसुक्लौवं प्रसत- 
स्यात्यन्तविशरुद्धिलश्षणभावनामागस्य सामान्येन विशुद्धिं 
प्रतिपादयितुं गाम्भौयें प्रतिपादयन्नाह । दुरधिमोचैत्यादि । 
(९. 185, 2) दुःखेनाधिमोच्यत इति दुरधिमो चा । दुरधि 
मोक्षेति यावत्। ननु प्रथग्ननार्यमेदेन बन्धमोश्चात् 
कथमवद्धममुक्तम् रूपमिति । तत्कस्य हेतोरित्याश््ाह । 
रूपाखभावत्वादिति । चेपथिकषूपस्य न्यायतो निःख- 
भावत्वात् । सामान्येन नि्दिश्यातीतादिभेदेनाह । रूप- 
स्येत्यादि । तथेव तत्कस्य हदेतोरित्याश्ड्या ह । पूर्वान्ता- 
स्वभावमिति । पूर्वान्तो हेतुस्तत्वतोऽनुत्पन्नत्वेनाखभावो 
यस्य वतमानरूपस्येति तथोक्तम्। पुवेवत्तत्कस्य हेतोरित्या- 
शड्ाह। अरपरान्तास्वभावमिति। अपरान्तं काय पूर्ववद्- 
स्भावमस्येति विग्रहः । तथैव तत्कस्य हेतोरित्याशड्याह । 
प्रतयुत्यन्नाखमभावमिति (?. 186, 1) । प्रत्यत्यन्रलक्षणविर- 
हितम्। रूपादिखभावश्रन्धत्वेन एथग्ननागोचरत्वादरयि 
मोचा । लोकिकवौतरागाविषयत्वात् परमदुरधिमोचा । 
ननु रूपादिप्रन्नापारमितासखरभावयोः संहृतिपरमाथैभेदेन 
विवेकप्रतिपत्तेः कथं परमदुरधिमोचेति । तत्कस्य हेतो- 
रित्याश्ड्याह । या रूपविशुडरित्यादि । नानात्वलक्षण- 
भेदाभावादमिन्नम्। प्रभेद्लक्षणच्छेदाभावादच्छिन्नम् । 
स्सामान्यलषणनानात्वविर हदा यथाकममुक्तम् । इति 
होत्यादि । 

संहृतेस्तथता यैव परमाथैस्यापि सा मता! 
अभेद्ात् सोऽपि हि न्यायो यथाद्शनमास्थितः ॥ 
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इति न्यायाद् या रूपादेरात्मात्मौया्यमिनिवेश- 
विगमान्मायोपमताविशुद्धिः सैव सर्वविपक्षर हितत्वेन 
सोतञ्रापत््यादिफलस्य प्रज्नापारमिताया विशुङधस्तथा 
फलस्य या विशुङ्खिः सा रूपादेर्विशुिरिति अदयाद्रैषौ- 
कारादभिन्रमच्छिन्नम्। तस्मात् फलविशुङधिलो रूपादि- 
विशु्धिस्तथा रूपादिविशरुह्धितः फलविशद्धिः कथितेति 
यावत् । तथा चोक्तम् । 

फल शुद्धिश्च रूपादि शुद्धिरेव तयो्दयोः । 
अभिन्राच्छिन्रता यस्मादिति शुद्धिरुदौरिता॥ ₹८॥ 

इति सामान्येन शुद्धिमेवमभिधाय विशेषेणाह । पुन- 
रपरमित्यादि। सर्वक्नताविशुिरिति। चिसर्वत्नताविशुद्ि- 
रित्यथेः। ततथेदमुक्तम् भवति । “श्रावकाणां केशवरण- 
प्रहाणात् , प्रत्येकबुद्धानां तु क्ञेशवरणस्य क्ेयावर रकदेश- 
ग्राद्यविकल्पस्य च प्रहाणात् सर्वन्नताविशुङ्धिः। यानचय- 
मागावरणप्रहाणदोधिसक्वानां मारगज्नताविशुद्धिः। स्वा- 
सनक्तीशन्नेयावरणप्रहाणाद्वर्मधातुद्धवत्वादात्यन्तिकौ तथा- 
गतानां सवाकारज्ञताविशु्धिरि"“ति । तथा चोक्तम् । 

क्ेश्नेयचिमागेस्य शिष्यखङ्गजिनोरसाम् । 
हानाविशुद्धिरात्यन्तिकौ तु बहनस्य सर्वथा ॥ २८ ॥ 

इति मागेन्नताधिकारे विशुदिकथनप्रसङ्गाद्ात्यन्तिकी 
चेतरा च तथागतानां आवकाणाच्च यथाकमं विशुद्धिः 
कथिता । सा कथमित्याइ । अथ ल्वायुष्मानित्यादि 
(2. 187, 9)। गम्भोरावभासकार्यालोकोऽप्रतिसन्धिर संक्तेशो- 
ऽप्रा्तिरनमिसमयोऽनभिनिर्रैतिरत्यन्तसुपपत्तिरित्यार्य- 
शारिपुचोक्तानि नवपदार्थानि (९. 187, 9--188, 1) यथाक्रमं 



२६९ अदमपरिवतेः। 

खदु खदादिनवप्रकारभावनामागेस्रभावत्वेन वाच्यानि । 
प्रतिषदञ्च विशुङत्वादिति भगवतोक्तवचनमधिमाचाधि 
माचादिनवप्रकारविपक्षप्रहाणतो योज्यम् । कामधातु 
रूपधात्वारूप्यधातुषठिति वचनात्कामधात्वादिनवभ्रूमिको 
भावनामार्गो माद्यः। यत्तक्तम् । 

कामधातौ भवायै च बोधिमा्गङ्गवजिंता | 
इति तदनुपायकुशलान् आवकानयिक्त्येति न तेनास्य 

विरोध इत्येके। अनागम्यस्थानमारभ्य यावद्ाकिञ्चिन्याय- 
तनपयेन्तो नवभूमिको भावनामागं इत्यपरे काम- 
धात्वादिवचनं तु मातुस्तव परमाथेतोऽस्घानप्रतिपादन- 
परम् । न तु नवथूमिप्रकाशकमिति । तदयं समासाथेः। 
यथोक्तासु नवभ्रूमिषु प्रलेकं यथासंख्यञ्वाधिमाचाधि- 
माचादिनवप्रकारविपश्षस्य प्रतिपक्षभावेन श्छद्खदयादि.- 
मार्गो यथाकमं नवप्रकारः सवेथाऽन्यथा च विशुङ्धि- 
हे तुत्वाद्ात्यन्तिकौ चेतरा च विशुिरिति। तथा चोक्तम् । 

खदुखद्वादिको मागेः शुद्धिनेवसु भ्रूमिषु । 
अधिमाचाधिमाचादेमलस्य प्रतिपक्षतः॥३०॥ इति । 

कथमनुपचरिताऽत्यन्तिकौ वि शुद्िरित्याह। न जाना- 
तीत्यादि । खरूपं न जानाति । प्रभेद न संजानौते। 
विशुइत्वादिति। चंधातुकप्रतिपरूत्वात्। किमिति विषय- 
गतोऽयं प्रञ्नोन तु क्ेपे। तदेवाह । रूपमित्यादि । ननु 
सदावस्ितं रूपं किमिति न प्रतिपद्यत इति । तत्कस्य 
हेतो रित्याश्ङ्याइ । विशुद्त्वादिति । तत्वतो निःसखभाव- 
त्वात् । ननु चाधिमाचाधिमाचादिः प्रतिपक्षो ख्दखदा- 

दिभिर्विपक्षैरिति भवितव्यम् । तत्कथमन्यथा निर्दिं्ट- 
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मित्याशङ्धायामाह । प्रज्ञापारमिता _ भगवन् _ सवन 
ताया इत्यादि । व्यवस्थितधमतच्चापनयनाभावानापकारं 
करोति। अमुर्वाकरणान्नोपकारं करोतौ ति पूर्वेण सम्बन्धः। 
प्रतिपक्ष न परिण्ह्लाति। न विपक्षं परित्यजति। न 

जानातौत्यादिप्रकरणस्यायं समुदाया्थैः। ननु चाधि- 
माचादिमाचादिः प्रतिपश्य खदृष्ठद्ादिविपक्ष इति भवि- 
तव्यम् । तत्कथमन्यथा निर्देश इति चोद्यस्य परमार्थेन 
कस्यचिन्नोपकारादिकमिति परिदह्ारतस्तथा संदत्या खथ्स- 
मलापकषणे रजकमहायनोदाहरणेन श्डदुखद्वादिकम- 

प्रतिपक्षोत्पादेन च सामथ्यीकित्तेन समाधानतस्तस्य यथा- 
निदिष्टभावनामागंस्यान्त्यश्णएस्य चैधातुकाकारन्नानज्ञेययो- 
रनुपलम्भादया समता सर्वधर्ममायोपमताप्रतिपत्तिः सैव 
समस्तप्रतिपक्रूपत्वमिति कत्वा । अआत्यन्तिकौ विशुद्धि- 
मुख्या भगवतो बुह्वस्येष्यत इति । तथा चोक्तम् । 

चिधातुप्रतिपक्षत्वं समता मानमेययोः । 
मागेस्य चेष्यते तस्य चोद्यस्य परिहारतः।॥ ३१॥ इति 

भावनामागेपरिसमाश्यनन्तरं तदधिकारे प्राग्यदुक्तं 
या रूपविशुद्धियां फल विशुद्धया सवन्रताविशुदधिरिति 

तनिरदिशनराइ । आत्मविशुद्ितो_ भगवन् _रूपविशुदधि- 
रित्यादि (9. 189, 1) । यथात्मनः परपरि कल्यितस्य पर- 

माथतोऽनुत्त्तिवि शुदविस्तददरूपा दिसवक्नतान्तानां विशुद्धि- 
वे दितव्येति हारकचयस्या्थः । केवलं संदत्या रूपादौना- 
मात्मनश्चाथेक्रियासु यथासंख्यं योग्धायोग्यत्वेन तथ्या- 
तथ्यतया भेदो न तु परमार्थत इत्यभिप्रायेण सवच भग- 



र् अदटमपरिवतंः। 

वतोक्तमत्यन्तविश्त्वादिति । यथोक्तभावनामागे त्वतो 

नाधिगम इत्याइ । अत्मवि शुदधितो भगवनन प्रापि्नोभि- 
समय इति । तच न प्राप्निरम्जप्रा्या योग्यतालक्षणया । 
नाभिसमयो विमुक्तिमागेण । तन््वेनैवमित्याह । विशुङ्ध- 
त्वादिति । श्रन्यत्वादित्यथेः। संहत्या तु सर्वमेवास्ती- 
त्याइ । आत्मप्यन्ततयेत्यादि । अविचारकरम्यपूर्वपूरव- 
कारणस्यात्मनः सखभावस्यापर्यन्ततया रूपादौनामपर्यन्तता 
गम्यत इति यावत्। विशद्धत्वाच्यायानुयायिन्धोत्त्या 
रहितत्वात् । मागेन्नतामुपसंहरन्राह । य रवमस्येत्यादि । 
रवमनन्तरोक्तध्यामोकरणतादिकमेण योऽयमवबोधोऽधि- 
गमः सेयं प्रन्नापारमिता मागेन्नता बोधिसत्वानां निर्दोषि- 
त्वेनावगन्तव्या ॥' | 

सववस्तुपरिज्नानं विना न मागंत्नतापरिन्नानं सम्यगिति 
सन्ततां वत्तु संसारनिर्वाणाप्रतिष्ठानमाह । सा खल् 

[9 9, म 

पुनरित्यादिना (?. 189, 18) । चेयध्िकधर्माणामनुत्पादा- 
कारेण तुल्यतावबोधाद्या आवकाद्यगोचरत्वेन विप्रता 
विप्रकृ्टरूपा बुद्वबोधिसच्वानां प्रज्ञापारमिता मता । सा 
खलु पुननापरे तौरे संसारे प्रज्याऽदौनवदशेनात् । न ̀  
परे तौरे निवणे कपया सच्वाथैकरणान्नापि संसार- 
निवाणसुभयमन्तरेण वस्तुनोऽसच्वान्मध्येऽपि व्यवस्थिता । 

† (11 ५06 88028, 3% €0त8 ४106 86600त ८4170८2 ग 
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लग रालोकायां प्रक्ञापारमितारौकायां मार्ग॑क्ञताधिकासे हितीयः ॥ 
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अत्यन्तविशुङ्धत्वादिति । प्रन्नाकरुणयोः सम्यक् प्रतिवेषेन 
संसारनिर्वाणोभयोपलम्भवियोगात् । तथा चोक्तम् । 

नापरे न परे तीरे नान्तराले तयोः खिता । 
अध्वनां समतान्नानात् प्रन्नापारमिता मता॥१॥ इति 

सर्वन्नताधिकाराद्यतिरेकनिदंगेन आरावकादौनामध्व- 
समताज्नानाभावात् सम्यक् प्रज्ञापारमिता दृरौभरतेति 
खाधिगममाचात्मिका तु प्रज्ञापारमिता क्षाम्रन्नावेकल्या- 
निर्वाणे संसारे चावस्थिता वसू्ववरपलम्भतयेति केयम् । 
रवसुत्तरचापि कचिदन्वयसुखेन कचिद्यतिरेकंमुखेन कचि- 
दुभयथापि निदेश इति प्रतिपत्तव्यम् । 

ननु-- | 
यः प्रतौत्य समुत्पादः श्रन्यता सैव ते मता । 

इति न्धायादध्वसमताज्ञानं पदा्थावबोध शव, स च 

सर्वेषामेव समस्तौति कथं आवकादौनां सम्यक् प्रन्नापार- 
मितादृरौभाव इत्याह । रवमपौत्यादि । अपिश्ब्दान 
केवलमन्येन भावाद्याकारेण । किन्तरद्येवमपि न क्रचित् 
स्ितेत्यप्यभिनिवेशनिमित्तयोगेनेत्यथैः । रिच्छष्यति दृरौ- 
करिष्यतोति (ए. 190, 1) तदात्वे चायत्याच्चेति यथाक्रमं 

वाच्यम् । किमक कारणं निमित्तप्रतिपच्या मातुदृरौभाव 

इति । तत्कस्य _हेतोरित्याश्ादइ । नामतोपोत्यादि । 
तच प्रज्ञापारमितेत्यादिव्यपदेश्माचं नाम कल्पितादि- 
लश्णवस्तुनिमित्तम् । सक्तिस्थानविप्यासः सङ्गः । रत- 
दुक्तम् । « मायाकारनिमितवस्तुनः प्रतिभासेऽविदित- 
ततखछरूणस्य भावासिनिवेश्तिया नैःसखाभाव्याप्रतिभास इवं 
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कल्याणमिचाद्युपायकौश्लवेकल्यान्निमित्तयोगेन प्रतिपत्तौ 
विपयासलक्षणो पलम्भसङ्गसभ्भवात् तत्समतापरिन्नान- 
मविन्नातभावरूपाणां श्रावकादौनां नास्तौत्यतत्तेषां दृरौ- 
भावो जिनजनन्या ” इति । बोधिस्लादौनां तूत्सारित- 
भावाभिनिविशान्तिनिमित्तानां रूपादिसर्वंधर्मपरिक्नान- 
मेव तत्समतापरिज्नानमित्यतत्तेषां सम्यगासनौभावोऽस्या 
मातुरिति सामर्थ्यात् कथितमित्याह । आश्चयं भगवनि- 
त्यादि । यावदिति वचनात् सुपरि शुङ्धत्यादिपरिग्रहः। 
आवकंप्रत्येकबुद्धाधिगमविपययेण कथनात् खाख्याता । 
परिपुणेमहायानाधिगमतः सुनिर्दिं्टा । समस्तगुणप्रकर्ष- 
निष्ठाधिगमतः सुपरिनिष्ठिता। इमेऽपि सङ्गा इति 
नामाद्याः। आवकबोधिसत्वभेदादेतरेव प्रतिपत्तव्यम् । 
तथा चोक्तम् । 

अनुपायेन दूरं सा सनिमित्तोपलम्भतः। 
उपायकौश्लेनास्याः सम्यगासन्नतोदिता ॥२॥ इति 

आ्रवकादौनामेवं मातुदरौभावेनानुष्टानं प्रतिपक्षोऽपि 
सन् वहपलम्भ विप्यासप्रडत्तत्वेन बोधिसत्वानां त्याज्यत्वा- 
दिप इति प्रतिपादयितुमाह । कतमे त इत्यादि । 
शरन्धमिति। तौधिकपरिकल्पितात्मनो विवेकं इति। सच्ा- 

नौत इति वश्यमाणेन सम्बन्धः । इयन्तमिति । अग्रमे- 

यादिसंस्यावच्छिन्नम्। प्रथमेन चित्तोत्पादेनेति। दानादि 

बोधिपक्षोपलश्णमच चित्तोत्पादः। कथच्ित्तोत्पादः सङ्ग 
इत्याह । कतमेनेत्यादि । विपयासप्रहृत्तत्वेनाद । स 

ददि्यादि। इदं तत् मरमं वोधिचित्तमिति । रवमभिः 
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निवेश्योगेन यथा तदोधिचित्तं सच्ञानोते । तथेदं तत् 
प्रथमं बोधिचित्तं परिरमयामीौत्यमिनिवेशयोगेन यदा च 
परिणमयति तदानेन पर्यायेण सङ्गतिरिति वाक्याथेः। 
कस्मादेवं विपयास इत्याह । न च चित्तप्रशतिरित्यादि | 
परिणमयितुमिति। यथोक्तद्ादश्प्रकारमेदभिन्रपरि- 

शामनामनस्कारेण चित्तस्य प्ररूतिरनुत्यादता न 

शक्या परिणमयितुं तस्योपलश्णत्वादेकानेकवस्तुरूपतया 
सञ्ज्ञातुमपि न शव्यत्यवगन्तव्यम् । सज्ञानौते परिणम- 
यतौति पदद्वयस्य प्रकृतत्वात् । रतदुक्तम् । ^ रूपादि- 
स्कन्धानां शरन्यत्वे चैयध्विकानाच्च सर्वधर्माणां साखवाना- 
खवोभयस्थानौयानामतौतादिखभावत्वे दानादिबोधि- 
पशछाणमनुष्ठाने च ताल्िकोपलम्भसजञ्ज्ञा विपयौसप्रहत्तत्वेन 
यस्मादिपश्षस्तस्मादेषां प्रसतिस्तथता सजञ्ज्ञातुम शवये"ति । 
तथा चोक्तम् । 

रूपादिस्कन्धश्रन्यत्वे धमषु ध्वगेषु च । 
दानादौ बोधिपक्षेषु चर्यासञ्ज्ञा विषक्ता ॥३॥ इति 

यथोक्ताथैविपयंयेण बोधिसच्वानां प्रतिपश्चमाह । 
तस्मात्तदौत्यादिना । यतो विपश्षस्याज्यस्तस्माूतानुगमेन 

देथद्ायकप्रतिग्राहकाद्यतुपलम्भयोगेन दानादौ परेषां 

सन्दशैनादिकं कायमित्यथैः। रवमात्मानच्च न शिणोतौति 

(2. 191, 2) । तथैव भूतानुगमयोभेन दानादौ सखयमव- 
स्थानादात्मानमुपलम्भविपयासविशेषेण न विनाशयति । 
इमाति रूपाद्यालम्बनाः पूरवमुक्ताः। धमताऽविर्स्थुल- 

तरतमसङ्गकथनात् साधु साध्विति साधुकारं दत्वा खष्छ- 
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तर सङ्गाथमाह। तेन हि सुभ्रूत इति। निमित्ततो मनसि- 

करोतौति रूपकायाद्यालम्बनेनाभिमुखौकरणात्। कथं 
पुनरेवं सङ्गः कथित इत्याह । यावन्ति खलु पुनरित्यादि । 

तदयं प्रकरणाथेः। विमण्डलवि शुदा दानादावात्मा- 

दनवबोधेन सखपरयोनिंयोजनं सम्यक् प्रहत्तत्वात् सवसक्ति- 
निचयस्थानप्रतिषेधेन चोपादेयत्वात् स्वेथा प्रतिपक्षः । 
तथागतादिषु नमस्कारादिः पुण्यसम्भार हेतुत्वेन प्रति- 
पक्षाऽपि सन् खष्मसक्तिरूपतया न स्वेथा प्रतिपक्ष इति । 
तथा चोक्तम् । 

द्ानादिषनहङ्ारः परेषां तन्नियोजनम् । 
सङ्गकोटौ निपेधोऽयं खष्सः सङ्गो जिनादिषु॥४॥ इति 
कथं पुनः लल्ससक्तिविपक्ष इति। तत्कस्य देतोरित्याश- 

ङ्गा । निमित्ततो हि सुभूते सङ्ग इति। तदेव कथयन्नाइ। 
इति हि स इत्यादि । इदमेव तत्त्वमिति निश्चयग्रहणानन- 
निमित्तौकलतुम् । पुनः पुनरालम्बनान्नारम्बनोकतुमिति 
भेदः। नापि सा इृष्टञ्चतमतविन्नातेति चक्रुविज्नानेन 

दशेनादृष्टा । ओचविन्नानेन श्रवणाच्छुता । भ्राणजिह्वा- 
कायविन्नानैरनुभूतत्वान्मता । मनो विन्नानेनोपलम्भा- 
दिक्नाता । नापौति प्रत्येकं सम्बन्धनौयम् । रतदेव केय- 
ज्नानगाम्भोयेभेदेनाइ । गम्भोरेत्यादिना (@. 192, 1) । 
परूतिरिति खभावस्तथतेति यावत् । विविक्तत्वादिति 

 सर्वोपलम्भश्रन्धत्वात् । प्ररतिगम्भौरेति । प्रत्या न्नानस्य 
 खभावेनानुत्पादेन आवकाद्यविषयत्वा्म्भौरा । प्रकुति 
परि शुडत्वात्। प्रुतिविविक्तत्वादिति। यथाक्रममविकारा- 
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विपर्यासपरिनिष्यत्या परिनिष्यन्नत्वादित्यथः। रुतदुक्तम्। 
« यस्मात् सखभावेनैव सर्वध्मगोचाणां ज्ञानकतेयस्वभावानां 
प्रत्येव श्रून्यत्वात् तेषां गाम्भौये तस्मात् केनचिद्रूपेणोप- 
लम्भः छष्सासक्तिविपक्ष ” इति । तथा चोक्तम् । 

तह्वाम्भौ ये प्रकत्येव विवेकाडर्मपड़तेः। इति 

कथं तहिं तस्य॒ वजनमित्याह । ग्रकुतिविविक्तंति । 
भावाभ्यपगमदोषरदहितत्वेन यस्मात् प्ररतिविविक्ता, 

तस्माननमस्करोमि। प्रन्नापारमितेतिवचनान् तहिं स्वधम 

विविक्ता इत्याशङ्ायामाह । सवधम इत्यादि । ननु 

स्संवेदनरूपत्वेनावगमाभावात् सर्वधमविविक्रतायाः कथं 

सा सख्वसंविद्रपा प्रन्नापारमितेति। तत्कस्य हेतोरित्या- 
श्द्खाह । तथा हि सुभूत इत्यादि । रतदुक्तम् । ^ बाद्य- 

वस्तुपरिनिष्यत््यभावे खप्रादाविवोपदशितविविधाकार 
प्रमेदम्रपञ्चं बहिरिव परिस्फरद्रपं विक्नानमुषजायते यदा- 

ऽतो ज्ञानस्य संखत्या माथोपमतावगमात्तदव्यतिरिक्तत्वेना 

छताः श्रन्या मायोपमाः सवधम इति भगवतोऽभि 

सम्बोधात्तेषां विविक्रताऽप्यवगते”ति । 
भावा जायन्ति संटत्या परमा्थेऽखभावकाः । 
तया सवैमिदं सत्यमसत्यं परमाथेतः ॥ 

इत्थार्यलङ्ावतारदखवानुसारेणानन्तरमेवाथेतच्वं स्यष्टय- . 

त्राह । तस्मात्तौत्यादि । अनभिसम्बद्वास्तत्वत इति 

ओेषः। साधुक्तत्वेन समथेनमाइ । तथादोत्यादिना । 

कौदभौ प्ररतिरित्याहइ । या चेत्यादि । या च प्रकूतिः 

सखभावस्तथता सैव खकूपविरहादप्रकतियौ चाप्रकूतिः 
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सा सर्वधर्माणां प्रुतिरेकल्षणत्वादेकरू पत्वा्दुता- 
लष्छणत्वान्निःखभावत्वादित्यथेः। रतदेवोपसंहर न्रा । 

तस्मात्तदोत्यादि । ननु भिन्रकारणजन्यत्वेन भावानां 

भिनसखभावत्वे कथमेकलश्षणत्वमिति । तत्कस्य देतोरित्था- 

श्याह । न हि सुभूत इत्यादि । रवं मन्यते । प्रमाण 

व्याहतोत्पादरूपत्वारेषां भिन्रहेतुजन्यत्वनिबन्धनानेक- 
सखभावाभावे यस्मादेषां न नानारूपता पर माथैतस्तस्मा- 
देकैव प्रकृतिरिति । रुवमेता इत्यादि । यथोक्तक्रमेण 
रूपादिसवधर्माणामेकैव प्रकतिरिति प्रकृतिर्यदुता ज्ञान- 
ज्ञेयसमतैकपरिन्नाने पूर्वोक्ताः संगकोव्यः। खट्सासक्ति- 
रूपा विवजिंता भवन्ति । तथा चोक्तम् । 

रकप्रशतिकं ज्नानं धर्माणां सङ्गवजंनमिति ॥ ५ ॥ 

कथं पुनः प्रत्या धर्मगाम्भौये प्रागुक्तमित्या । 

गम्भौरा भगवन् परक्नापारमितेति 198, 1) । कथमिति 
काङ्कगप्रञ्नः। च्राकाशगम्भौर तयेति । सवेविन्नानो पलब्धाथै- 
निराकरशेनानुपलम्भेन ज्नानन्नेयसमतासंखूवकेन यस्मा- 

त्स्याः प्रकतेदुर्बोधता कथिताऽतस्तथाऽऽकाश्स्येव गाम्भौयं- 
मित्यथैः । तथा चोक्तम् । 

दष्टादिप्रतिषेधेन तस्या दुर्बोधतोदिता । इति 
किम्युनः कारणमेवं तस्याः प्रकतेदुर्बोधतेत्याइ । दुरतु- 

बोधा भगवन् प्र्ापारमितेति । अवापि पूर्ववत् काञ्च 
प्रञ्नः। न कथिदभिसबुध्यत इति । रूपाद्यावेणिकबुङ्ध- 

 धमद्याकारेः प्ररतेस्तयतास्राभाव्यादनमिसम्बोधेन यस्मा- 
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 चिन्तातिक्रान्तत्वमिष्यते, अतोऽस्या दुर्बोधतेति यावत् । 
तथा चोक्तम् । 

रूपादिभिरविक्ञानात्तदचिन्त्यत्वमिष्यते ॥ € ॥ इति 

अचिन्त्यत्वमेव कुत इत्याह । अचिन्त्येत्यादि । कथमिति 

ओेधः। न चित्तेन ज्ञातव्या न चित्तेन गमनोयेति यस्मा- 
दकतत्वेनाधिमोक्षमनस्कारानधिमोशान्न चित्तेन न्नातव्या 

तत्वमनस्कारापरिज्नानान चित्तममनौया। तस्माद- 
चिन्त्यत्वमिति यावत् । अकृतत्वमेव कथमित्यादि । अछत 
इत्यादि । कथमित्युपस्कारः। कारकानुपलब्धित इति 
कारकहेतोरनुपलम्भात्। तथा हि प्रत्यक्षानुपलम्भसाधनः 
कायकारणभावो वणितः। तच न तावन्निराकारेण- 
वसौयते । संविन्माचैण सर्वैचेतसां साम्यादिदमस्य ज्ञानं 
नेद्मस्येति कुतो व्यवस्था । यतो बोजक्नानादङ्करन्नाने 
तदक्ानात्तदन्नाने च बौजं कारणमङ्करः कायमिति स्यात्। 
नापि बौजजन्यत्वाद्ौजं तेनावसौयते। मा भूचकषजन्यत्वा- 
चक्षुषोऽवगतिरत इति । अथ निराकारस्यापि चेतसो- 
ऽसत्यसाधारणः किदात्मातिश्यो देतुधर्मसामथ्यजनितो 
यस्मादियं व्यवस्थेति चेत् । रमप्यात्मातिश्य इत्याकार- 
स्येव नामान्तरमारोपितम्। न च नामान्तरकरण- 
दर्थान्तरं भवितुमर्हति नासावाकारश्चेत्कस्तहोत्यप- 
दिश्वताम्। दुरुपलक्षणतया नायमिदन्तया निदे टुं शकत 
इति चेत् । यत रुवेयं व्यवस्धेदं बोजमयमङ्कुर इति तद्- 
नुपलक्षणे कुतो ऽनुमा स्यात् । न हि दण्डविषाणनुप - 
लघे ऽयं दण्डौ विषाणौ वेति स्थौयते । नापि साका- 
रेण। न द्याकारो वस्तुनाऽव्याप्तोऽसत्यपि तस्मिन् दिचन्द्रा- 
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दावस्य भावानैवम्धान्तत्वादस्य। यसरूबभान्तो नासावसति 

वस्तुनि भवति न चान्यव्यभिचारेऽन्यव्यभिचार इत्यप्यसत्। 

न हि कार्थकारणभावसाधनवेलायामयं चान्तः खल्वाकारो 

ऽयं नेति निश्चयनिबन्धनमस्र्वाग्डशः, न चालौन्द्रियशः 

प्रतौदसुच्यते। न चासति निश्चये हदेतुफलभावव्यवस्था 

ज्यायसौ । न च वल््वाकारो ज्ञानस्य युञ्छते । यदि छेक- 

देशेन ज्ञेयाकारं ज्ञानमिति तत्परिच्छिद्यात्तदा सवे सवे- 

विदः प्रसज्येरन् । क्तेयत्वादिभिः सर्ववस्तुसाधारणराकार- 

रन्ितत्वात् सर्वन्नानानां सर्वात्मनापि ज्ेयाकारत्वे ज्ञानस्य 

ज्नानक्तेययोरक्येन विभागायोगाद्यवहारोच्छेदः। सवौत्मना 

च संवेदनस्य संवेद्याकारत्वे तद्भावादित्यलमति- 

प्रसक्गन। मन्दबुद्िजनायुग्रहेण सन्निहितविनेयजन- 

विपयसनिराचिकौर्षया यथानिर्दिष्टं रव ॒विपश्षप्रति- 

पक्षयोरयं विभागोऽवसातव्यः। तथा चोक्तम् । 

रवं त्वा यथोक्तो वे ज्ञेयः सर्वन्नतानये । 
अयं विभागो निःशेषो विपक्षप्रतिपक्षयोः ॥ ७ ॥ इति 

तयोर्विभावनायां कः प्रयोग इति प्रयोगाथेमाह । तेन 

हौत्यादि । यस्मादेव विपश्प्रतिपष्षौ हेयोपादेयौ । 

तस्मात्तदथे कथब्दरितव्यमित्यधैः। रूपादिप्रयोगमाइ । 
न रूपे चरत्यभिनिवेशयोगेन यदा तदा चरति प्रन्नापार- 

` मितायाम् । रवसमुत्तरच वेदितव्यम् । रूपाद्यनित्यादि- 

प्रयोगाथेमाइ । सबेद्रुपमनित्यमित्यादि । रूपाद्यपरि- 
पूरिप्रयोगमाइ । स चेद्रुपमप्रतिपुणेमित्यादिना । ल्ण- 
श्रन्यत्वात्कल्यितरूपमप्रतिपूरैम् । गुणगणोपेतत्वाद्मेता- 
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रूपं प्रतिपृणम् । न तद्रपमित्यादि् @- 194 2) । धम- 

ध्मिंशौर्बद्िपरिकल्पितमेदत् । सचेदेवमपि न चरति । 

चरति प्रज्ञापारमितायामिति वश्यमाणेन सम्बन्धनोयम् । 
यथोक्तधमदेश्नया संजातातिश्यत्वेनाह। आश्चयेमित्यादि 
अन्यार्थकथनेन प्रकारान्तराभिधानादाश्चयम्। तसा- 
देवं प्रयोगकथनेन ससङ्गता रूपादौनामुपलम्भर्ूपत्व- 
मसङ्गता च मातुरनुपलम्भसखभावता कथिता । रूपादि 
घ्सङ्गप्रयोगमाह । रूपं ससङ्गमसङ्ग मित्यादि । ससङ्ग- 

मसङ्गमिति सोपलम्ममनुपलम्भमित्यथः । नन्वभिनिवेश- 
मक्त्वा भावयितुमश्क्यत्वात्कथमेवसुच्यत इति । तत्कस्य 

हेतोरित्या श्धाद । असक्ते्यादि (. 195, 17) । अभिधजङ्ग- 
विगमाद्सक्ता । अबद्वाऽसुक्तंति पददयं व्याख्यातम् । 

प्रतौत्यसमुत्ादश्रन्यतारूपत्वादसमतिकान्ता । रुतदुक्तम् । 
« यथाभिनिवेशमतच्वाद्यथा तच्चञ्चानभिनिवेशदिकल्पेन 
विषयौकतंमश्क्या यस्मात् सवन्नता तस्मात्तच सङ्ग न 
जनयलौ “ति । रवं हौत्याद्यपसंहारः ! अविकारप्रयोग 
माह । आश्चयमित्यादिना (7. 196, 1) } देशनाऽदेशनाभ्यां 

यथाक्रमं अन्धात्मिकाया मातुनिं्टान्तधौनाभ्यां परिदहाणिः। 
`तथा देश्नया युक्छागमवबाधितरूपेण सन्तानान्तरे समु- 
त्पादादङ्धिः । अदेशनया निर न्तरप्रतिसंलयनेन स्रसन्ता- 
नेऽधिकाथैदशेनाडदधिः। सुख्यायातु मातुनिविकार स्रभाव- 
त्वात् सवमेतनास्तौत्याइ । या देश्यमानापौत्यादि । 
अविरुडत्वात् साधवत्यादिवचनपूवकमेतदेव दृष्टान्तेन 

स्पष्टयन्नाइ । तद्यथापि नामेत्यादि । अकटेप्रयोगा्थे- 
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माद । तद्यथापि नाम सुभूते मायापुरुष इत्यादि । 
वितथप्रख्यातिरूपत्वेनाकर्ठैत्वाद्रागदेषक्ञेश्णम्यां नानुनौयते 
न प्रतिहन्यते । अत रव॒तदुदयज्ञेशेनं संक्लिश्चत 

इति योज्यम् । दृष्करप्रयोगस्य बैविध्यादुदेशदुष्करता- 
सवकारन्नताप्रयोगा्थेमादह । दुष्करकारक इत्यादि । 

नोत््षवत इति न तरलायते नोपरिवर्तते । न इ्षसुत्पा- 

दयतौति यावत्। न च प्रत्युदावतेत इति। नैव विनिदृत्ति 

रयात् । अयं सन्नाह इति । वश्यमाणः सन्नाहः । ननु 
सम्भवत्मरन्नादिप्रकषमवगम्य यनकरणत् को नामातिश्यो 

दुष्कर इति । तत्वस्य हेतोरित्यागच्छाद । अआकानै- 
त्यादि । रतदुक्तम् । “ आकाशेपमानपि सवधमान- 
ध्यालम्ब्य तत्वतः सम्भवत्मन्नादिप्रकषौभावेऽपि सवौ- 

कारन्नतायाः कतशः सन्नाहकारणाद्तिशयो दुष्कर ” 

इति । आकाश्समानां घरमथातुसमानामिति । लौकिक 
लोकोत्तरप्रसिद्धिभेदेन दयमुक्तम् । प्रयोगदुष्करतामागे- 

ज्नताप्रयोगाथेमाह । आकाशं स भगवन् परिमोचयितु- 

काम इति । मागेन्नतायां यः प्रयोक्तुकाम इति शेषः । 

कारिचदुष्करता सवन्नताप्रयोगाथेमाइ । आकाशं स 

भगवनुतघ्ेुकाम इति । सर्वन्नतां यः कतुकाम इत्युप- 

स्कारः। महावौर्येपारमिताप्राप्त इति । सननराहप्रयोग- 
कारिचेषु श्रन्थताकरुणागभमदहाव्यवसायसम्यन्नः । सन्नाः 
सन्नद्यत इति। चिविधदुष्कर सुत्सहते। यथाभव्यफलप्राघ्या 

वश्यप्रयोगाथैमाइ । अथ  खच्ित्यादिना (?. 197, 3) । 
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विधः प्रथोगः कथितोऽथद्यथोक्तविपर्ययेण शरावकादौनां 

वेदितव्यः । तथा चोक्तम् । 

रूपादौ तदनित्यादौ तदपूरिप्रपूरयोः। 
तदसङ्ग्त्वे चयीयाः प्रयोगः प्रतिषेधतः ॥ ८ ॥ 

अविकारो न क्ती च प्रयोगो दुष्करस्तिधा । 
यथाभनव्यं फलप्राप्तेरवन्ध्योऽभिमतश्च सः ॥ < ॥ 

अपरप्रत्ययो यश्च सत्तधाखयातिवेद्कः । इति 

समतादारेख प्रयोगो भावनौय इति समतामाइ । 

स च तान् न मन्यत इत्यादिना तच समादितेन चित्तेन 

तान्न मन्यते यतो न समनुपश्यति । ते च धमा न 

विद्यन्ते। यतो न सन्दृश्यते समाहितेन मनसा न 

जानाति। यतो न सच्ञानौते। ते च धमास्तज्ज्ञानगम्या 

न संविद्यन्ते । यतो नोपलभ्यन्त इति योज्यम् । उपसं- 

हारा्थमाहइ। सचेदेवं विर तौत्यादि (7. 198, 11) । तदेवं 
रूपादिपदाथैमनना। नौलादिनिमित्तमनना। रूपं 

दधा विंशतिषेत्यादि प्रपञ्चमनना । निर्वेधभागौयाद्यधि- 

गममननानां प्रतिषेधेन ज्नादनज्ञेयधर्मानुपलस्िश्तुर्धोक्ता 

विक्तेया । तथा चोक्तम् । 
चतुधौऽमनना तस्य रूपादौ समता मता॥ १०॥ इति 

प्रयोगसमतां प्रतिविध्य दशनमार्गो ध्येय इत्यधुना 
वक्तव्यः। स च पोडशक्षणिक इति । ^ छणान्तराभाव- 

न्नापनाथें साश्िभावकथनाय सवेवुद्धभाषितत्वप्रतिपाद- 
नाय चाथ खल अङ्खानुभावेनेत्यादिवचनमि"^त्यायंविसुक्ति 

` सेनः! उपायकोशलबलेनान्येषां विधिप्रतिषेधाभावात् 
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सहलाकधातौ भद्रकल्पे बोधिसत्चसदहखस्य नियमेन 
बुदधत्वपरापतेवुद्सहसखमित्युक्तम्। नामभिरिति (९. 198, 1) 
पदसमुदायैर्वाकयेः। पदैरिति सुत्िङन्तैरश्चर समुदायः । 
अक्षररिति रवमित्यादिवर्शैः। अयमेव प्रज्ञापारमिता 
परिवतं इति विशुडिपरिवतं इत्यथैः । तरातौततथागता- 
नुदाहरणं तदेशनापर्युपयोगन्नापनाथेम् । मैवेय इत्यना- 
गततथागतोद्ाहरणम्। अनागतस्ला्थप्रयोजनाविष्कर- 
ाथेम् ॥ 

अभिसमवालङ्ारालोकायां प्रज्ञापारमिताव्याख्यायां 

विष्द्धिपरिवतो नामाष्टमः ॥ 
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अधुना दशनमागथमाह । प्रज्ञापारमितेति 

(2. 200, 12) । प्रतिसत्यं धमन्नानशएान्तिं धर्मन्नानमन्वयन्नान- 
सछान्तिरन्वयक्नानमित्येवं पोडशशणात्मकः। सर्वत्नताधि- 
कारे दशनमा इत्यथैः। तथा चोक्तम् । 

धर्मन्ञानान्वयन्नानक्षान्तिन्नानक्षणत्मकः । 
दुःखादिसत्ये दद्यागे रष सवन्नतानये॥ ११॥ इति 

. नामधेयमाचमेतदिति। विकल्पप्रतिविम्बमाचमेत- 

दित्यथेः। तच्च नामेदमिति नोपलभ्यते! त्वतो 
निःखभावत्वात् । नाम किमुच्यत इत्याह । वाग्वस््वेवेति 
निविकल्पगप्रतिविम्बकं किमाकार सत्यमित्याकारप्रतिपाद- 
नाथेमाह। किं कारणमित्यादि। न र्ूपं नित्यं नानित्य- 
मिति। नैःखाभाव्येन रूपं नित्यानित्यवियोगान नित्यं 
नानित्यमित्याकारः प्रथमः । न रूपं बद्धं न मुक्तमत्यन्त- 
विशुद्मिति। दुःखादुःखविगमत्वेन बन्धमोक्षाभावादि- 
शुद्चमपगतश्णश्चतोच्छेदान्तमिति द्वितीयः । अनेन सुभूते 

थ 

कारणेनेति। अविपरोतसवंधर्मामिसंबोधिहेतुतया। यथा- 
वञ्र्मतचद्योतिकामिममेव प्रन्नापारमितां भाषिष्यते। 
अन्यस्य तथाभूतघमंतच्वप्रकाशने सामर्थ्याभावादित्यथैः | 
रूपविशुद्धित इति (. 201, 1) । श्रन्धाश्रन्यरहितत्वा- 

दिशमिति ठतीयः। रूपानुत्यादानिरोषा संलेभ्पव्यव- 
दानवि शुत इति। आत्मानात्मखभावाभावानोत्पन्नं न 
निरुद्धं न संक्तिष्टं न व्यवद्ातभेवं विशुद्मिति चतुः । 
अआकाशविशुडित इति । इहत्वहेतुतुच्छत्वादाकाश्सहशं 
विशुदधमिति पच्चमः। रूपनिरुपलेपापरिग्रहतयेति । 
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समुद्यासमुदयविसंयोगात्। सवक्लैशणोपक्तेशनिरुपलित्त 
इति षष्टः । प्रभवाप्रभवसंक्ैष्यपरियहेण निर्मुक्त इति 
सत्तमः। अआ काशप्रतिख्रत्काऽवचनोयप्रव्यादारनिरुप- 
लम्भतयेति प्रत्ययाप्रत्ययविमुक्तात्वादाकाशप्रतिखत्कावत् 
स्वरूपतोऽवचनौयमित्यष्टमः। यस्मान्निरोधानिरोधेना- 
सम्बन्धस्तस्मादचनो दाइरणेन सन्तानान्तरे निरोधसत्यार्थे 
ऽप्रापणौय इति नवमः। शन्ताशन्ताभावान्नोपलम्भ- 
कारणमिति दृशमः। सर्वोपलेपानुपलेपधरमगनुपलेपतयेति। 
प्रणौताप्रणौतविकलत्वात् सर्वोपल्तेपधर्मैः साखवैरन् पलेप- 
धमरनासवेश्चानुलिप्तत्वादतिक्रान्तोभयान्ता विशुडरित्ये- 
काद्शः। प्रागेवेति। सुतरामेवोद्रहणादिकारिणं 
सुलब्धा लाभाः । ओचविक्नानानुभवविशष्टत्वादुद्रहणादे- 
रित्यथः। न तेषाच्चक्षूरोग इत्यादि। निःसरणानिःसरण- 
विविक्तत्वात् सवेव्याध्यनुत्पाद इति द्वादशः । बहतर 
मिति (. 202, 3) । अष्टम्यादौ प्रजावलोकनाद् वतौरै 
शक्रादि बहतर श्रोदसद्वावादिति भावः। मागे धमनज्ञान- 
छ्ान्तिमाह । बहनि सुभूत इत्यादिना । प्रक्ञापारमितया 
देवपुचाणामनुपकारान्तां भाषमाणस्य रक्षादिकरणे तेषां 
को इेतुरिति। तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह। स टेव- 
मानुषासुरस्येत्यादि । अनुत्तरं रन्नमिति । सवेपापग्रश्म- 
हेतुत्वेन मागोमागेरहितत्वादनुत्तररतिं तनोतोति। 
देवपुचादौनासुपकारभावादनुत्तररल्नमपायोच्छित्तिरिति 
चयोदशः। अतोऽपि सुभ्रूत इत्यादि । न केवलं यच . 
बहतरओ्रोठजनसम्भवादतोऽ्यनुत्तररतिदानादपि तलने 



रर नवमप्ररिववः। 

धरम॑भाणकत्वेन हेतुना बुदधत्वप्राप्तेहतुग्रूतं निदानं पुण्यं 
प्रसविष्यतौत्यथेः। मागे धमेन्नानमाद। अपि तु खल्तित्या- 
दिना। महानुभावत्वेऽपि बद्वन्तरायत्वे किं कारणमिति । 

तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याद । तथा डौत्यादि । महानु- 
भावत्वादहनामभिलषणोयत्वादद्प्रत्यथेकानि । यथा 
सारच्चेत्यादि । येन प्रकारेणोत्तरोत्तरसारता तथा प्रत्य- 

धिकबहुतेत्यथैः । सामान्येन निर्दिंश्येदानौं विशेषेण । 
अनुत्तरञ्चेदं सुभूते महारननमिति । सर्वसच्वहितसुखा्थं 
प्रलयुपस्ितत्वेन सवधमविकल्याभावादविकल्यककल्याण- 
प्रकतिरना्थेन न्यायान्यायासंश्चेषात् फलसाक्षात्करणं 
्रत्युपायोऽविकल्यकत्वं महार लमिति चतुदंशः। मागेऽन्वय- 
त्ानश्षान्तिमाह । न च सुभूत इत्यादिना (. 08, 1) । 
कल्पितस्तावन्ावलौयते । परतन्त्रं न संक्जिष्यते । परि- 
निष्यन्नं न परिष्ह्वातत्यथेभेदः । रतदुक्तम् । प्रतिपत्त्य- 
प्रतिपत्तिविनिसुक्त्वेन धर्माणां निमित्तेरसंसगे इति 
पञ्चदशः । विद्यमानत्वेऽपि धमाणां कथनं न परिग्रह 

इति। तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याइ । तथादौत्यादि। गता- 
थेम् । मारगेऽन्वयन्नानमाह । अनुत्पत्तित इत्यादिना । 

नैयाणिकानैयाणिकविकलत्वेनोभये वाच्यवाचकभावलक्षशे 
ज्ये शब्द् न्नानस्यानुत्पत्तिरित्याकारः षोडशः । प्रका- 
रान्तरेणानुपलिपताथें कथयन्नाह । तथाहौत्यादि । इत्थ- 
मपि धमतत्वमभिनिविश्यमानं दोषायेत्यादइ । सचेदेव- 
त मयौत्यादि । यथोक्तनौत्या षोडशकाराः सवेक्ञताक्षणा 

ते । दशनमार्गो बोधिसत्वानामन्वयमुखेन कथितो- 
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:र्थादेतदिपययेण  आरावकादौनामनित्यादिभिराकार- 
हद्मार्गोऽवसेयः । तथा चोक्तम् । 

रूपं न नित्यं नानित्यमतोतान्तं विशुद्कम् । 
अनुत्पन्नानिरुदादि व्योमाभं लेपव्जिंतम् ॥ १२ ॥ 
परिग्रहेण निमुक्तमव्याहारं स्वभावतः) 
प्रव्याहारेण नास्याः परेषु प्राप्यते यतः ॥ १३ ॥ 
नो पलम्भङदत्यन्तविशुडिव्याध्यसम्भवः । 
अपायोच्छित्यकल्यत्वे फलसाक्षाक्ियां प्रति ॥ १४॥ 

असंसर्गो निमित्ते वस्तुनि व्यञ्जने इये । 
ज्ञानस्य या चानुत्पत्तिरिति सव॑न्नताश्णाः॥ १५॥ 

इति विस्तरेण निर्दिंश्येवं सकलाथसङ्गहकत्वेन चिसर्व- 
ज्रतामध्ये सवाकारज्नतामुपसंहरन्राइ । सा खलु _पुन- 
रित्यादि। तचावेशिका चिन्नोत्पादद्यारेणोत्पादिका। निवे- 

शिकाऽववादादिना प्रतिष्ठापिका। सन्दशिका सन्नादप्रति- 
पच्या सामान्यरूपेण निदशिका प्रस्थानप्रतिपच्या विशेष- 

रूपेण । आवादहिका सम्भारप्रतिप्या प्रापिका निवा- 
हिका निर्याणप्रतिपत्या निष्कषिका। सर्वच न कस्यचिडमं- 
स्येत्यभिसम्बन्धनोयम् । अविपरौतधमषतरसेन दत्ताः 
पूजयन्तौत्याद । अथ खलु इत्यादि । प्रसादौदिस्यसमुत्धः 
सिंहनादः किलकिलाप्रश्वेडितमित्येके। हषेजनितोऽटू- 
हासः। किलकिलाः तत्पुवेकं त्यं प्रश्ठेडितमित्यपरे । 
वाराणस्यां प्रथमतो धर्म॑चकप्रवतनापेशूया दितौयम् । 
ताल्िकाभिनिवेशनिराकरणथेमाइ । नेदमित्यादि । 
तदेव कथयन्राह । नापीत्यादि । मागे्नतासुपसंहर न्रा । 
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मदापारमितेयमित्यादि (. 204 1)। चअसङ्गतेति । 
अनभिनिवेशता । उपलम्पेऽपि धर्माद्ने को हेतुरिति । 

तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याद । नहि स इत्यादि । सुबोधम् । 

प्रवर्तयिष्यतौति । उत्पादयिष्यति । कारणसामग्रौकरणेन 

धर्मोत्पाद्नात्। कथमेवमुच्यत इति। तत्कस्य डेतोरित्या- 

शद्धाह। अत्यन्तेत्यादि । कारणस्थेवासत््वादिति भावः । 

निवर्तयिष्यतौति विनाश्यिष्यतौति । सु्गरादिना प्ररत्त- 
सन्तानविरडपदार्थोत्पादने विनाशवसायात् कंथमेव- 

मुच्यत इति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह। अद्यनभि- 

निरता हि भगवन् स्वधम इति। आदावेवोत्याद्- 
हेतोर सत्वेनानुत्यन्नाः। तदेव कथयन्नाह । प्ररूति- 

विविक्तत्वात् सर्वधमाणामिति । स्वभावेन श्रन्यत्वात् कुलो 

विरुङ्तेति भावः। सर्वन्नतामुपसंहर नाइ । नहि . सुभूते 
शरन्यतेत्यादि । श्रन्यत्वादौनामतुत्पन्नत्वादिति मतिः । 
इयं सेति सर्वता सर्वधमदेशनेत्यारभ्य यावदिणौयः 

छत इति । परमाथेसत्यमधिकत्यो क्तत्वात् सुगमः 

यथोक्तनीत्या चिसर्वन्नतोपसंहारे न विप्रतिपत्तिः कायां । 
तथा चोक्तम् । | 

इति सेयं पुनः सेयं सेयं खलु पुनस्त्रिधा । 
अधिकारचयस्यैषा समातिः परिदौपिता ॥ १६ ॥ 

इति । किमथे पुनस्तथा सर्वन्नतायां एथगभावनामार्गो 
नास्ति यथा मागेन्नतायामभिहितः। ्रावकप्रत्येकबुद्धसम्पद्ं 
बोधिसत्लो ज्नानेन दशनेन चावलाक्यातिक्रामतोति 
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वचनेनासाक्षात्कतव्यत्वानिरदिष्टो बोधिसत्वानां आवका- 
दौनां तु यथा परिदृष्ट रवाः पुनः पुनरथिमुखौक्रियमाणो 
भावनामागं इति सुगमत्वान्नोक्तः। नि्वेधभागौयं पुन- 
बोधिसत्त्वानां पूर्वोक्तक्रमेणावसातव्यम् । आआवकादौनां 
त्वनित्यादिभिरेवाकारैराकौर्यमारे सत्यचतुष्टये साखवं 
भावनामयमृष्मादिकं स्पष्टत्वानोक्तमिति ग्राह्यम् । ननु 
मागंन्नतायां आवकादिमागेस्याभिधानात् सव्रता कथि- 
तैव कस्मात् पुनः सर्वत्नतायाः एरथङ्कि्देश इति चेत् । 
उच्यते । तच हि । 

चतुणामायेसत्यानामाकारानुपलम्भः | 
्रावकाणामयं मार्गो ज्ञेयो मागेन्ञतानये ॥ 

इत्यनुपलम्मभावनादिक्रमेख आवकादिमा्गो बोधि- 
सत्वेन ध्येय इत्युक्तमतोऽनित्यादिभिराकारेव्थतिरेकमुखा- 
शितैर शेषवस्तुपरिज्नानाथे एथक् स्न्नतोपादानम् । बह - 
वक्तव्धच्चेदमित्यलमतिप्रसङ्गन । 

परि्नातचिसर्वन्नलो वशित्वाथे पुनः सर्वाकारमागे- 
वस्तुन्नानसङ्गदहेण विसव॑त्ततां भावयतौति स्वाकाराभि- 
सम्बोधो वक्तव्यः । तच तावन्नित्यादिमाहविपक्षस्य प्रति- 

पश्धर्मता खभावानामनित्याद्यालम्बनप्रकाराणमाकार- 
त्वेन व्यवस्थानं सामान्येन ल्णं ज्ञेयमतो निवस्तुका- 
कारदोषो नेह विजुम्भते। ते चाकारास्िसव्नता- 
भेदान्तिप्रकारा खव मता इति ग्राद्यम्। तथा चोक्तम् । 
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प्रज्ञापारमिताव्याख्याचां सवेच्लतएपरिच्छेदस्तुतौयः ॥ 
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वस्तुज्ञानप्रकाराणामाकारा इति लक्षणम् । 
सर्व्नतानां चैविध्यात् विविधा रव ते मताः॥ १॥ इति 
तच चत्वायाीर्यसत्यान्यधिष्ठानं कत्वा चिसवेक्नताधि- 

कारेण यस्मिन् सत्ये यावन्तो भवन्त्याकारास्तानुपरि 

दौपयन् सवैन्नताधिकारेण तावदाह । रवसुक्त आयुष्मान् 

मिति आकाशस्येव नित्यरूपेणासत्तामविद्यमानता- 
मुपादाय इहेतूकत्यासदनित्याकार इत्यथैः । असमसम- 
तेति ¢. 205, 1) । सर्वधर्मानुपलब्धेरिव समतामनुत्पादता- 
मुपादाय दुःखाकारोऽन्याकारविसदहश्त्वेना समोऽतुल्यः 
स॒ तत्वतः समताऽनुत्पाद्ः। विविक्तंति । अन्यन्ते- 

नातिश्येनात्मनः श्रून्यतासुपादाय श्रन्याकारो गुण- 
वाहकंत्वेन विवेकः। अनवन्छद्येति। सवेधर्माणामात्मत्वेना - 
नुपलब्धितामुपादाय सवेतोधिकासाधारणत्वेन तौर्थिंका- 
कोप्यत्वेनानात्माकारोऽनवमदंनौयः। तदेवमसदनुत्पाद्- 
विवेकानवमदंनौयाकाराश्त्वारो यथासङ्धमनित्यादि- 
लक्षणा दुःखसत्ये भवन्ति । अपदेति । तच चत्वारो- 
ऽरूपिणः स्कन्धा नाम, शरौरं रूपस्कन्धस्तेषामसौ 

कारास्त्वतोऽप्रसवाधाना्थेनापदः। अस्वभावेति । अनु- 
त्पादानिरोधस्वभावामनागतिमगतिमुपादाय समुदया- 
कारोऽन्यायेनाकाशम् । अवचनेति । सवेधर्माणामविद्य- 
मानत्वेनोद्धावनासंदत्याऽपि शब्दाऽवाच्यत्वाद विकलरप्थतासु- 
पादाय । प्रभवाकारोऽप्रव्यादारः। अनामेति। पञ्स्कन्धा- 
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नुपलव्धितासुपादायाचैतसिकत्वेनः प्रत्ययाकारोऽनाम । 
तदेवमपदाकाशप्रव्याहारानामाकाराश्चत्वारो यथाकमं 
हेत्वादिलक्षणाः समुदयसत्ये भवन्ति। अगमनेति। निरोध- 

स्भावसर्वेधर्माणां कचिदगमनतासुपादाय निरोधा- 
कारोऽगमनः। असंहार्येति। आदिशन्तत्वेन विषय- 
भावोपसंहाराभावात् सवेधर्म॑ग्राद्यतासुपादाय । शन्ता- 
कारोऽसंहायंः। अशषयेति। धर्मधातुरूपेणाश्षयधर्मयोगता- 
मुपादाय प्रणौताकारोऽश्षयः। अनुत्यत्तौति । रकानेक- 
हेतुवेधुर्यात् स्वेधर्मानमिनिरेत्तितामुपादाय निःसरण- 
कारोऽनुत्पत्तिः। तदेवमगमनासंहार्याक्षयानुत्पत्याकारा- 
त्वारो यथासंख्यं निरोधादिखभावा निरोधसत्ये भवन्ति । 
अकारकेति। मागस्य कठेगरादप्रतिपश्त्वात् कारका - 
नुपलब्थितामुपादाय मा्गाकारोऽकारकंः। अजानकेति 
प्रमाणबाधितत्वेन स्वेध्मणामनात्मतामनुपलम्भात्मता- 
मुपादाय न्यायाकारोऽजानकः। असंक्रान्तति। धमंधातु- 
रूपेण च्युत्युपपन्योविनाशेत्पादयोरनुत्यत्निमुपादाय 
प्रतिपत्याकारोऽसङ्कान्तिः। अविनयेति । पूर्वान्तापरान्त- 
प्रतयुपपन्नाध्वानुपलब्ितामुपादाय क्ीश्विनयासम्भवा- 
न्नैयाणिकाकारोऽविनयः। तदेवमकारकाजानकास्ग- 
नत्यविनयाकाराश्चत्वारो यथासंख्यं मा्गादिखभावा 
मागेसत्ये क्तेशवरणप्रतिपक्षेण भवन्ति। न्धायानु- 
यायिनो जन्मनोऽसच्वाद्नुत्पाद् विन्नपनतामुपाद्ाय। खप्र- 
प्रतिरुत्काप्रतिभासमरौचिमायाकाराः पच्च यथाकमं 
निःस्रभावावुत्पन्नानिरुद्वादिश्णन्तप्ररतिपरिनिरतिलक्षणाः 
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सामान्येन ज्ञेयावरणप्रतिपष्षभूताः । सवेक्नतया प्रत्येक - 
बुद्धाः सङ्गहौता इति । तेषां ज्यावर णप्रतिपश्षात्मके 
साखवे भावनामागे भवन्ति। असंकञेशेति। रागदेषमोहा- 
स्भावतामुपाद्ाय क्लैशभावोऽसंक्तेशः। अव्यवद्ानेति । 
आश्रयस्य क्लि्टसच्वस्यानुपलस्ितासुपादाय व्यवद्ाना- 

भावोऽव्यवदानम्। अनुपलेपेति। आकाश्स्य प्रतिप्रभा- 

सखरत्वेनानुपलेपतामुपादाय क्तेशोपक्तेश्लेपाभावोऽनुप- 
लेपः। अप्रपञ्चेति (. 206, 1) । सवेधममननानामुप- 
लम्भरूपाणं समतिक्रमतासुपाद्ाय प्रपञ्चाभावोऽप्रपञ्ः । 
अ्रमननेति। सर्वोपलम्भससुद्तादनिच्ननतां निष्रकम्यता - 
मुपादाय मननाभावोऽमननः। चअचलितेति। आसं- 

सारं धमधातुखितितासमुपादाय सरंशभावोऽचलितः। 
तदेतेऽसंक्तीशव्यवदानानुपलेपाप्रपच्चामननाचलाकाराः 
षड़ यथाक्रमं संक्तश्व्धवद्ा नक्तेशवासनारूपादिप्रपच्च- 

स्वाधिगमोपलम्भपरिहाणिविकल्यानां षां प्रतिनियत- 
ज्नेयावरणानां प्रतिपक्षथरूताः प्रत्येकबद्धानां ऋेयावरण- 
प्रतिपक्षात्मकेऽनासवद् शेनमागे भवन्ति समुदायेन 
सप्तविंशतिरिति सवन्नताकाराः। तथा चोक्तम् । 

असदाकारमारम्य यावन्निञखचलताक्तिः | 
चत्वारः प्रतिसत्यं ते मागे पच्चद्श स्मृताः ॥ २॥. इति 
तदनन्तरं मागेन्नताकारा वक्तव्धाः। तच संक्तेशेतर- 

पक्षाश्रयेण समुदयमागंसत्ये कारणम् । दुःखनिरोधसत्ये 
च फलमित्यथेदारेण निदिं समुदयमागेदुःखनिरोधसत्येषु 
यथासंख्यमष्टौ सत्त पञ्च पोडशकारा बोधव्याः। तच 
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हेतुस्िविधः। इन्दो रागो नन्दौ च पौनर्भविकौ ठष्णेति। 
न्दप्रतिपश्चेणाह । विरागेति। सवधां शरन्यता- 

रूपेणा वितथतां सत्यतासुपादाय । रागाभावो विरागः । 

कतुकामत्वाभावाभिसन्थिना निर्दिष्टः छन्दोऽवस्थायां रागः 
प्रधानमिति कत्वा । तदभावेन छन्दस्य भावापदेशत् । 
रागस्य वा कार्यात्मनोऽभावेनऽविकलतङतुकच्छन्दस्याभावः 
कथितोऽन्यथाऽविकंले कारणे सति कार्यानुदयो न स्यादिति 
न्धायात्। रागप्रतिपक्ेणाइ । असमुत्धानेति। मायोप- 

मत्वे सवधर्मनिर्विकल्यतामुपादाय ससुत्थानस्य इन्दस्या- 
भावोऽसमुत्थानः । घर्मे्रसक्तत्वाभिसन्थिना कथितः । 
रागावस्थायां साक्षात्रहतिहेतुत्वेन छन्दः प्रधानमिति 
छत्वा तदभावेन रागस्याभावापदेशत्। पुनभ॑वनिमित्त- 
नन्दौटृव्णाप्रतिपष्छेणाह । शन्तेति । सर्वधर्माणां नोल- 

पौतादिनिमित्तानुपलबव्ितासुषाद्ाय ठष्णायाः प्रधानेना- 

नुपश्मस्याभावः शन्तः । समुदयास्विधा रामदेषमोहा- 
स्तप्रतिपक्षेणाह । निदषिति । दश्वलवैशरद्यादिगुण- 

पारमितासमुपादाय दोषाभावो निर्दोषोऽरागोऽदषोऽमोह 
इति यावत् । प्रभवः परिकल्ग्थस्ततो रागादिगप्रखते- 

स्तत््रतिपश्षेणाह । निःक्ेशेति। परिकल्यस्य दयाद्यभिनि- 

वेश्स्यासत्तासुपादाय क्लेशडेतुप्रभवाभावो निःकेशः। प्रत्ययः 
स्वाभिनिवेः। सत्कायदषटेः सवौनथप्रत्ययत्वात्तत्प्रति- 
पक्ठेणाद । निःसक्तेति। अविपयौसार्थेन भूतकोटितामुपा- 
दाय प्रत्ययाभावो निःसत्लम्। तदेवं विरागाकारमारभ्य 
यावन्निःसच्वाकार इति । यथाक्रमं यो तुः छन्दो रागो 
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नन्दी च। यः समुदयो रागदेषमोहाः। यः प्रभवः परि- 

कल्पः ! यश्च प्रत्ययः सत्वाभिनिवेश इति । तत्प्रतिपक्षेण 
चगरस््रय रक रक इत्यष्टावाकाराः समुद यसत्ये भवन्ति । 
अग्रमाणेति । स्वेधमंसमुत्यानस्य प्रादुभवस्य समुत्धा- 
नतामुपादाय विपक्षनिरत्निप्रतिपश्षावाहकत्वेनाप्रमाण- 
सच्वावकाश्दत्वान्मागकारोऽप्रमाणः। यथा चाप्रमाण- 
सत्वावकाश्द इत्याह । अन्तदयाननुगमेति। स्वधर्मा 

नभिनिवेशतामुपादाय संसारनिवाणान्तद्यस्य प्रहाणा- 
दनुगमोऽनुपलम्भः। असम्मिन्नेति। धमधातुरूपेण 

सर्वध्मशामसम्मेदनतामनानारूपतामुपादाय विपक्ष 
निदच्या न्यायाकारोऽसम्भिन्नः। यथा च न्याय इत्याह । 

अपराग्ष्टेति। सवेश्रावकप्रत्येकवुद्वभूम्यस्णहनतामुपादाय। 
तदिकल्पासं्ष्टोऽपराखष्टः अविकल्येति। विकल्य- 

समतासुपादाय प्रतिपत्याकारोऽविकल्यः। यथा च 
प्रतिपत्तिरित्याइ । अप्रमेयेति। अग्रमाणधमंतासुपा- 
दाय लब्धपरित्यागेऽलब्धलामे च हौनप्रणौतविकल्पाभावं 

पुरोधाय ज्ञेयावधिरदहितत्वेनाप्रमेयः। असङ्गति । तच 

तचाधिगमे गगनवत् सर्वधर्मासङ्गतामुपादाय नैर्याणिका- 
कारोऽसङ्गः। तदेवमप्रमाणान्तदयाननुगमासभ्भिनापरा- 

खष्टाविकल्पा प्रमेयासज्जगकारा यथाक्रमं यः सवेस॒च्वाव- 
काश्दो मार्गो थथा च स्व॑सत्वावकाश्दः, यो न्यायो 
यथा च न्यायः, या प्रतिपत्तियंथा च प्रतिपत्तिः, यच्च 

 निर्याणमिति, दौ दौ दावेक इति सत्ताकारा मागेसत्ये 
 . भवन्ति अनित्येति । सर्वधर्माणामसच््वेन इेतुप्रत्यये- 
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रसंसततासुपादाय नित्यमसदित्यसदर्थोऽनित्या्थः । 
दुःखेति । आकाशस्य स्वेधमेषु समतामुपाद्ाय सर्व॑वस्तु- 

व्यापि सं्कारदुःखम्। श्रन्येति। अधिष्टाात्मसम्बन्ध- 
गन्धानुबन्धेनापि सवेधर्मानुपलब्ितासुपादाय परपरि- 
कल्यितात्मादिरहितत्वं श्रन्यम्। अनात्मेति। स्यमनात्म- 
त्वेन सवेधर्मानमिनिवेश्तामुपादाय पद्गलाच्स्वभावो- 
ऽनात्मा । अलक्षणेति । सवेधर्मानभिनिर्हत्तितासुपादाय 
निःखभावोऽलक्णम् । तदेवमनित्यदःखश्रन्यानात्माकाराः 
पच्चमालूणाकारस्वभावा इति पच्चाकारा दुःखसल्ये 
भवन्ति। सरव॑श्रन्यतेति। पूर्वापरभावलक्षणष्यान्तस्य मध्यस्य 
च परितोऽन्तदयेन युक्तत्वात्ययेन्तस्याविद्यमानत्वेनानन्ता- 
पयेन्ततामुपादाय निरोधसत्याकाराः बोडश्श्रन्यताः सर्व॑- 
श्रन्यताः । तचाध्यात्मबहिर्धोभयवस्नां निरोधेनाध्यात्म- 
बहिर्धोभयश्रन्यताकारास््रयो निरोधाकारसरभावाः श्रन्य- 
तायां भाजनलोके परमार्थे संस्तेऽसंसछरते शश्तो- 
च्छेदान्तेऽनवराग्रसं सारेऽधिगतधर्मानवकारेऽभिनिवेशस्व 
प्रन्तश्यात्मकस्यऽष्टप्रकारस्य निरोधेन यथाक्रमं श्रन्यता- 
श्रन्यता। महाश्रन्यता । परमाथेश्रन्यता। संङ्ततश्रन्यता । 
असस्छतश्रन्यता । अत्यन्तश्रन्यता । अनवराग्श्रन्यता । 

अनवकारश्रन्यता चेत्यष्टौ शन्यताकाराः शन्ताकार- 
सखभावाः। प्रणौताकारः परपरिकल्पितकारकनिरोधेन 
प्रछतिश्रन्यताकारः। विषयान्त्यात्मिकानां निरोधेन 
सवेधर्मलशछणानुपलम्भश्रन्यताकारास््रयो निःसरसाकार- 
सख्रभावाः। खभावनिरोधेनाभावस्वभावश्रन्यताकार रुव 
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निःसरणाकारात्मक इति निरोधाकारं शन्ताकार 
प्रणीताकारं निःसरणकारञ्वाधिकत्य यश्चाध्यात्मिकादे- 
वतुनो निरोधः । यथा च शशन्तोऽष्टविधाभिनिवेशेपर- 
मात्। यथा च प्रणौतः प्रक्त्या। यथा च निःसरणं 
चिविधभ्ान्तिनिरोधेन । यच्च निःसरणमभावस्वभावतेति 
चयोऽ्टावेकस्लय रक इति यथाक्रमं बोडश्णकारा 
निरोधसत्ये भवन्ति । समुदायेन षटृचिंश्दिति मागेन्नता- 
काराः। तथा चोक्तम् । 

हेतौ मागे च दुःखे च निरोधे च यथाक्रमम् । 
अष्टौ ते सत्त पञ्चेति षोडशेति च कीर्तिताः ॥ ३॥ इति 
तदनन्तरं सर्वाकारन्नताकारा वक्तव्याः तच च सर्वाय- 

पुद्गलाधिकारेण चिविधसवन्नताकारसङ्गनहो भवति अतः 
सर्वन्नतामागेभेदेनाइ। स्मृत्युपस्थानादिबोधिपश्षधरमेति 
2. 207, 1) । तेषामेव बोधिपश्षधमाणामनुपलब्िता- 
मुपादाय स्मृत्युपस्थानादय रव पारमितेत्यथैः। रतदुक्तम् । 
तच सवन्नतायामादौ चतुःसत्यावताराय खसामान्यलश्षण- 

परौश्चितकायवेदनाचित्तधर्मस्मृत्युपस्थानाका राञ्चत्वारौ 
वस्तुपरौक्षामागेः, तेन कायादिचतुविधवक्तुपरौश्णात् । 
ततोऽवतमैरस्य वौयमिति सवैथोत्पन्नानुत्पन्नस्या कुशलस्य 
कुशलस्य च यथाक्रमं प्रहाणातुत्पादनाथे भूयोभावो- 
त्पादनाथे च हेतुभूतवीौर्यात्ममकाः सम्यक् प्रह्ाणा- 
काराश्चत्वारो व्यवसाथिकमागेः, तथावरणप्रहाणदि- 
सुखेन वीर्यारम्भात्। वौयंवतश्चित्तकर्मणखतापादान- 
मिति छन्दवौयेचित्तमोमांसासमाधिप्रहाणसंस्कारसमन्वा- 
मतङ्िपादाकाराश्चत्वारः समाधिपरिकर्ममा्ः, तथा 
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न्दादिमुखेन कर्मणखतापादनात् । कतचित्तपरिकर्मणो- 
ऽनन्तरमृष्ममुधप्रयोग इति ततव्खभावाः अद्ावीर्यस्रति 
समाधिप्रनञन्दियाकाराः पञ्च सम्यगभिसमयप्रायोगिक- 
मागं श्र्न्दरियादिनायमागेसमुदागमायाधिपतिभूतोष्म- 
मृड्प्रयोगात्। अधिगतोष्मादेः क्षान्त्यग्रधर्मप्रयोग इति 
तच्खभावाः अ्द्वावौयंसमरतिसमाधिप्रन्नावलाकाराः पञ्च 
सवथाभिसमयसंश्लेषमार्गः, अद्वावलादिनाऽनन्तरं सत्य- 
प्रतिवेधाथेमाख्रद्यादिविपश्ानमिभूतष्एन्त्यायधर्मप्रयो- 
गात् । विदितोप्माद्चतुष्कस्य सत्यद्शनमागं इति 
समृतिधमप्रविचयवौयमौतिप्रसन्िसमाध्यपेक्ाकाराः सत्त 
बोध्यज्गान्यभिसमयमागेः, तेनादितः प्रत्यात्मवेद्यत्वा- 
भिसम्बोधात्। परिक्रातसत्यदश्नस्व भावनामा्म इति 
सम्यग्हष्टिसंकल्यवाक्घमान्ताजौवनव्धायामस्मतिसमाध्यायां 
टाङ्नमागाकारा विशुद्नैर्याणिकमागंः, द्भनमार्गादृध्व- 
मनन मावनाप्रहातव्यक्लेशविशुद्धये निर्याणात्। अत 
रुवेषां बोधिपश्धमाणामेषानुपूर्वो । तदेवं व्तुपरौक्षा- 
मागादि सत्तविधं मागमधिकछलत्य सर्वन्नतामार्गाधिष्ठानाः 
सप्तचिंश्दाकारा भवन्ति । तदनन्तर मागंज्ञतामागेभेदा- 
नाद । श्रन्यानिमित्ताप्रिहितपारमितेति। श्रन्यानात्मा- 
कर स्वभाव प्रथम श्रन्धताविमोक्षमुखं, इषटिकतप्रतिपक्षः । ` 
यच्चानिमित्तं निरोधो येन चानिमित्तं विकल्पापोडेन 
मागे णेति क्त्वा निरोधमागसत्याकारस्वभावं दितीयमा- 
निमित्तविमोक्चमुखं दष्टिनिमित्तविकल्पप्रतिपश्चः । यत्त- 
कमानिमित्तः शमाकारोरिति तदस्तुनिमित्तानुविन्खं आरावक- 
माग॑मधिहृत्येति न तेनास्य विरोधः। अनित्यदुःख- 

= ~ ~~ ~त सत म ~ + = 
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समुदयसत्याकारस्रभावं ठतौयमप्रणिहितं विमोक्षमुखं 
चेधातुकप्रिधानप्रतिपक्ष इति। रवं चिविमोक्षमुखाकारा- 

स्यः प्रतिपक्षमागेः। अष्टविमोश्षपारमितेयमिति । 
अविभावितविभावितरूपसंन्नत्वाद्यथाकरममध्यात्मं रूष्य- 

रूपौ प्रत्यात्मं ध्थानमारूष्यसमापत्तिं वा निःखित्य बहधा 
रूपाणि सुवणेदुरवर्णानि पश्चतौत्येतौ निर्माणावरण- 
प्रतिपक्षेण द्यौ विमोश्षौ । शुभाशभरूपनिर्माे च यथासंस्य- 
माभोगः प्रातिङ्कृल्यच्च संक्शस्तव्मरतिपक्चेण शभं विमोक्ष- 
मुखं कायेन साश्षात्कुत्वोपसम्यद्य विहरति । प्रत्यात्मं 
शभाशमेषु॒रूपेठन्योन्धापेच्ा संज्नामन्योन्यादुगमसं ज्ञां च 
निभरित्यान्योन्धेकरससञ्ज्ञालाभेन यथेष्टं रूपाधिमोक्ष- 
विभूत्वलाभादित्येको विमोक्ष इति विमोश्ाकारास््रयो 

निमाणमागेः। मोक्षानुक्खलविहारमागेस्भावाखतुरारूष्य- 
समापच्याकाराः शन्तविहारमागेखभावः सञ्ज्ञावेदित- 
निरोधाकार रुक इति पञ्चाकारा दष्टधमंसुखविह्ारमागेः। 
नवानुपूवेविहारपारमितेयमिति। चतुर्ध्यानारूप्थनिरोध- 
समापत्याकारा नवलाकोत्तरमागेः। चतुःसत्थपारमितेय- 
मिति। चतुःसत्यसङ्गन्हौताः क्तीशविसंयोगलकषणा नन्तय- 
मागौकाराश्चत्वारः प्रहाणमागेः। दश्पारमितेयमिति । 

` दानादिपारमिताकारा दश्एवबद्वत्वमागंः । तदेवं प्रतिपक्- 
मागादिषङ्धिधमागमधिकत्य मामेन्नता मागधिष्ठानाश्चतु 

 सिंश्दाकारा भवन्ति । तदनन्तरं सर्वाकारन्नताकारा 
वक्तव्याः । तच च मार्गो निरतिश्यत्वादेक खव केवलं तु 

 बलवेशारद्याद्याकारभेदेनास्य विशेषमाग॑स्यासाधार भेदो 
वक्तव्ध इत्याह । वलपारमितेयमिति । सखानास्थानन्नान- 
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बलं, कमेविपाकन्नानवलं, नानाधिसुक्तिन्ञानवलं, अनेक- 
लाकथातुन्नानवलं, इन्द्रियपरापरन्नानवलं, सर्वचगामिनौ- 
प्रतिपज्ज्ञानवलं, संक्लोश्व्यवद्ानन्नानवलं, पूवनिवासानु- 
समृतिन्नानवलं, च्युल्युपयत्तन्नानवलं, आखवष्एयज्ञानबल- 
मिति निजिंतविपक्षत्वेनानवशद्यतासुपादाय बलाकारा 
दश । वेशारद्यपारमितेयमिति। बद्धोऽहमित्यात्मप्रतिन्नाने 
रागादौनामन्तरायत्वाख्याने सर्वज्नतादिमार्मस्य निर्याणत्व- 
प्रकाशने क्षौणाख्रवत्वेनात्मनोऽभ्युपगमे च पर्यतुयो्ल- 
रभावेनानवलौनचित्ततासमुपादाय वैशरद्याकाराशत्वारः। 
प्रतिसंवित्पारमितेयमिति। पर्याये धर्मल्षणे जनपद्- 
भाषायां धम॑प्रभेदे च यथाक्रममधिगमास्वादनक्तेथावरण- 
प्रतिघाताभावेन सर्वन्नानासङ्गाप्रतिघातितासुपादाय 
धमाथनिरक्तिप्रतिभानप्रतिसंविदाकाराखत्वारः । सर्वबुध- 
धमावेणिकयारमितेयमिति। नास्ति स्खलितं रचितं 
मुषितस्मृतिरसमादितं चित्तं नानाधेसञ्ज्नाऽप्रतिसंस्या- ` 
योपेश्ा चेत्येवमाकाराः षट् । ज्गेयावरणविशुद्धिमारभ्य 
नास्ति छन्दतो वौयेतः स्मृतितः समाधेः प्रक्ताया विमुक्ते 
सकाशत्यरिदाणिरित्येवमाकाराः षट्। कायवाद्धन- 
स्कमंणां क्ञानपूर्वङ्नमानुपरिवर्तनाकारासत्रयः। अतौताना- 
गतप्रतयुत्यनने्ठसङ्गाप्रतिहतन्नानाकारास््रय इति श्रावका- 
द्यसाधारणत्वेन गणनासमतिक्रमणतामुपादायाष्टादश्ण- 
वेणिकबुद्धध्माकाराः। तथागततथतेति । सर्वस्य धर्मस्य 
बुद्धेभगवद्धि्भाषितस्य लश्षणाथेवेकत्याद वितथतासुपादाय 
सर्ेबुदभाषिततथताकार रुकः । सखयम्मृपारमितेयमिति 1 



२९६ नवमपरिवतः। 

सर्वधर्मास्वभावतासुपादाय तदधिगमस्यापरप्रत्ययत्वात् । 
सर्वधर्मवशवतनसवयम्भ्वाकार रकः। सवजनन्नानपार- 
मितेयमिति । सवधमेस्वभावसवकारपरिक्नानतासुपादाय 
स्वाकाराभिसम्बोधिवुङ्खत्वाकार रकः। तदेवं छत्वा यथा 
बलादिभिराकाराणं प्रभेदो यश्चैषां सभावस्तथता । 
यस्य च ते सर्वधर्मवशवर्तिनः सख्यम्भुवो यदथैच्च सवेधम- 
सर्वाकाराभिसम्बोधायेति यथाक्रमं दश॒ चत्वारश्चत्वारो- 
ऽशादश रक रक ॒रकश्चत्येकोनचत्वारि श्दाकाराः सवा- 
कारन्नतामार्गाधिष्ठाना भवन्ति। यथोक्ता खव चाकारः 
आ्आवकादिभेदेन सर्वाकारन्नतायां मागेसत्यमेदादवग- 

न्तव्याः। तथा चोक्तम् । 
समत्युपस्थानमारभ्य बुद्धत्वाकारपञशचिमाः। 
श्ष्ाणां बोधिसत्वानां बुद्धानाञ्च यथाक्रमम् ॥ ४॥ 
सप्तचिंश्चतुख्िंश्नतिंशन्रव च ते मताः| 
चिसवन्नत्वभेदेन मागेसत्यानुरोधतः ॥ ५॥ इति 

तचानाखवाः साखवाश्च सवव॑न्नताकारा यथाकमं 
आआवकबोधिसच्छभेदेन । मागेन्नताकाराः साखवा रव 
बोधिसक्वानामत्यन्तक्तेशप्रहाणात् । अनाखवा रव सवा- 
कारन्नताकाराः सवासनक्तेशक्तेयावरणप्रहाणेन स्वधमं - 

ज्ञानित्वात् सम्यक्सम्बडस्येत्येकच गण्यमानं चिसप्तत्युत्तर- 
माकारश्तमित्याकाराः । यदुक्तं नामतः षोडशेभ्योऽ- 
न्याकारा इति तत्क्तेणवरणमाचप्रतिपक्षाकाराभिसन्धि- 

नेति न तेनास्य विरोधः ॥ 
च्रभिसमयालद्धा रालोकायां ्ज्ञापारमिताव्यास्यायां 

स्तुतिपरिवर्ताो नाम नवमः ॥ 
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विशिष्टप्रयोगेराकारा भावयितव्यास्ते च प्रयोक्तारं 
विना कथयितुमश्क्या इति श्रवणादिभाजनं प्रयोक्तारं 
निदिंशन्ाइ । अथ खलु शकर्येत्यादि (2. 208, 2) । तथा- 
गतसुदिश्य विहारादिकरणात् पूवेजिनक्षताधिकाराः। 
पिर्डपातादिदानाइहबुद्वावरोपितकुश्लमूलाः। कल्याण- 
मिैरधिषटितत्वेन कल्थाणमिचपरिद्ौताः। यथोक्त- 
विशेषण्चथोपेता रवाकारलक्षणाया मातुरस्या मुख्यतः 
श्रवणभाजनम् । तथा चोक्तम् । 

छताधिकारा बुङ्धेषु तेपृप्तशुभमुलकाः । 
मिः सनाथाः कल्याशैरस्याः अवणभाजनम्॥ € ॥ इति 
अवरमाचकेणेति । अस्पेन । कायाद्युपस्यानाराधना- 

दहवुद्धपयुपासिताः। संश्याथैनिणेयाय सखरूपपरि- 
एच्छनात् परिष्ष्टाः। हेतुपरिषच्छया परिप्रञ्नोक्षताः। 
दानादिदशपारमिताम्रतिपच्यनुष्टा नाद्रहृबुद्वावरोपित- 
कुश्लमूलाः । कछततथागतपयुपासनाद्य रवोद्रहणदि- 
भाजनमित्यवसातव्यम् । तथा चोक्तम् । 

बुज्ञोपासनसम्परञ्जदानशौलादिचयया । 
उद्रहधारणादौनां भाजनत्वं सतां मतम् ॥ ७ ॥ इति 

युक्त खुवायं शक्रस्य वितर्को यस्य यथोक्कदेतुरस्ति स 
रुवाधिमोक्षं करोतौत्याइ । यो भगवन्नित्यादि (९. 209. 8) । 

तथा त्वया शि्ठिष्यत इव्यादि पदचयं प्रयोगमौलष्ष्ा- 
वस्थासु दशेनभावनाविशेषमागेभेदादा ग्राद्यम् । ननु 
विशिष्टाथधिगमाभावे कथमुद्गहादिमाचेणविनिवतनौथो 
धारयितव्य इति । तत्कस्य हेतोरित्याश््याइ । गम्भौरे- 
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त्यादि । यथोक्ततथागतपयंपासनसंप्र्रदानश्यैलादि चया 
इतुचयवेपरोत्येन परौत्तकुश्लमलेनापरिष्च्छकजातौयेन 
पूवमचरितवतेति पद्यं योज्यम् । रतदृक्म् । ^ व्यति- 
रेकमुखेन यस्माद्यथानिदिंषटब॒द्धोपासनादिकारणेनाधि- 
मुच्चति प्रन्नापारमितां विशि्टाध्याश्यतया तस्मादविनि- 
वतनौयो धारयितव्य ” इति । यथोक्तदेतुवैकल्याच प्रति- 
श्िपन्तौत्याइ । ये  पुनरधिमुच्येत्यादि। कथमिदानीं 
प्रतिकषेपाश्येन पूवे प्रतिष्षेपो गम्यत इति । तत्कस्य हेतो- 
सित्याश््याह । यथापौत्याह (®. 210. 2) । यस्मादिदानं 
कंश्लमूलानं परोत्तत्वात् प्रतिष्ठेपाश्यो मातुस्तस्मात् पूर्व- 
मपि प्रतिक्षेपो गम्यते । अन्यथा परौत्तकुश्लमलत्वानुप- 
पत्तरित्यथः । तदेवा । न हि भगवनित्यादि । उचित- 

नवाक्तम् । शरिपुचशेत्यादइ । गम्भौरेत्यादि। किमचाथय 
नैव किञ्ित् कारणानुरूपत्वात् कार्यस्य । सन्ञातप्रसा- 
दातिश्यत्वादाह । नमस्करोमीत्यादि। कथं मातुर्नम- 
स्का रेऽन्यस्य सम्बन्धाभावानमस्कार इति । तत्कस्य हेतो- 
रित्याश्ड्याह। अतो निजाता हौत्यादि। बोधिसत्वावस्थायां 
मातुरभ्यासेन बुद्गत्वप्राप्तेस्ततः सर्वज्ञता निर्जाता। बुङधत्वा- 
वस्थायां विनेयेभ्यः प्रक्रापारमिताप्रकाश्नात् सर्वन्नन्नान- 
प्रभाविता च प्रन्नापारमितेत्येवं हेतुफलसम्बन्धात् प्रज्ञा 

 पारमितानमस्कारे सर्वज्नन्नानस्य नमस्कारः। रवमिति ¦ 
सवन्नन्नानस्य हेतुत्वेन फलत्वेन चेत्यथेः। अतचिन्ताभावना- 

` मयन्नानैयथाक्रमं प्रक्नापारमितायां चरितव्यमित्थादि । 
: पद्चयं योज्यम् । प्रयोक्कर्निदेशनन्तरं प्रयोगां प्रञ्नय- 
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न्राह। कथं भगवनित्यादि . 211. 5) । प्रकरणानुर्ूपत्वात् 

परञ्नस्य साधु साध्विति साधुकारदानम्। रतमथैमित्यादि। 
वश्यमाणान् विंश्तिप्रयोगानारभ्य खाधिगमाथे परि- 
प्रटव्यम् । पराधिगमाथे परिप्रश्नौकतेव्यम् । तथागतं 
मन्यसे प्रतिपद्यसे जानौष इति यावत् । तच रूपादिष- 

नवस्थानप्रयोगमाह । इत्यादिना । आआधारख्रूपभेदेन 

रूपे रूपमिति पददयं वाच्यम् । ततः किमित्याह । यत 

इत्यादि । रतदुक्तम्। ^“ यस्माद्रूषादिषु निःसखभावतया 

स्थानप्रतिषेधस्तस्मात्तचानवखानप्रयोग ” इति ¦! अयोग- 

प्रयोगाथमाह । रूपमिति कौशिकं न _ योजयतीति । 

न योगमापद्चत इत्यथैः । ततः किं भवतौत्याइ । यत 

इत्यादि । रवं यौगमापद्यत इति । रवं तत्वतो योगा- 

भावेन संहत्या योगमापद्यते । अयोग रव तेपु प्रयोग 

इत्यथैः। गम्भौरप्रयोगमाइ । गम्भौरेत्यादिना (2. 212, 4 
रूपादितथतागम्भौरतया प्रतिष्ठानानुपलब्य्थेन सवं- 

क्रताधिकारे गम्भौरेत्यवबोधात् । दुरवगादप्रयोगमाह । 
दुरवगाहेत्यादिना । रूपादिदुरवगाहतया प्रङ्त्यना- 
हि 

विलार्थेन मागंक्नताधिकारे दुरवगाहेत्यधिमोश्चात्। तदेव . 
कथयन्नाह ! दुरुद्गहेति । ओओचविन्नानेन तदाकृष्टेन 

च मनोविन्नानेन दुरुब्रहत्वात् । अप्रमाणप्रयोगमाह । 
अग्रमाणेत्यादिना । रूपाद्प्रमाणतया पयेन्तानुपलम्भा- 

थेन सर्वाकारक्नताधिकारे्रमाशेत्थालम्बनात् । अथवा 
गम्भोराभिसम्बोधमसाधारणाभिसम्बोधं निरुत्तरामि- 

सम्बोध्चाधिकत्य यथाक्रमं चिविधोऽयं गम्भौरप्रयोगादि- 
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रक्तः । साधूक्तत्वेन गम्भोरप्रयोगं स्यष्टयन्नाह । रवमेत- 
दित्यादिना । तदयं समासार्थो यदा गम्भौरं रूपादिक- 
मित्यभिनिवेश्योगेन तत्तो न तिष्ठति तद्ाऽविपर्थस्तत्वा- 
तच गम्भोरयोगमापद्यते। यदा च गम्भीरमित्यपि न 
योगमापद्यते तदा गम्भौरं रूपादिकमित्यपि न तिष्ठत्येवं 
योगावस्थानस्य निषेधेनाविपरौतगाम्भौ यप्रयोगा्थैः कथित 
इति । रतदनुसारेण दुरवगाहाप्रमाणप्रयोगयोरप्यर्थो 
वाच्यः। “रते च गम्भौरादयस्त्रयः प्रयोगाः प्रत्येकं खद् 
मध्याधिमाचा ” इत्यायेविसुक्तिसेनः। छच्छवचिराभिसम्बोध- 

प्रयोगाथैमादह । गम्भौरा भगवन् प्रज्नापारमिताऽविनि- 
वतनौयस्येत्यादि । नियतगोचत्वेन कथिदवेवर्तिकोऽप्य- 
व्याकत इति । तद्यवच्छेद्ाथं व्याकृतम्रहणम्। मातरि 
सवेप्रकारज्ञानाभावेन विचिकित्सादिसम्भावात् तस्यैव 
पुरतो भाषणे को हेतुरिति । तत्कस्य हेतोरित्याशङ्खाह । 
स हौत्यादि। स यस्मात् प्रतिविङ्धरमंधातुनिष्यन्ददेशना- 
धमाम्रत्वेन मिश्याज्नानाभावान कांकिष्यति, संशयन्नान- 
विगमानन विचिकित्सिष्यति, अक्नानविरहान धन्वा 
विष्यति, सम्यगृन्ञानोपेतत्वान्न विवदिष्यति, तस्मा- 
तस्येव पुरतो भाषणौयेति मतिः। सामर्थ्यादन्यस्य पुन- 
रुन्ासादिसम्भवात् कच्छचिराभिसम्बोधप्रयोगो दर्भिः । 
व्याकर णलाभप्रयोगमाह । स चेत्यनरित्यादिना (. 213, 1) 
को दोष इति । कतमः कांश्ादिदोषः स्यात् ¦ गोचसाम- 
च्योद्नुन्नासादिमतो न कश्चिदित्याह । दूरत इत्यादि । 
दृरादुरतो दौधकालादि यावत् । तदेवाह । चिरयान- 
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सम्परस्ित इति। अथवा दूरतो गम्भौराथधिमोश्षा- 
चावकाद्यगोचरतः। प्रन्नापारमितां लष्छयत इत्यादि । 

प्रथमतरमेव तावदरात्पश्यति । ततो दश्नाह्वादित- 

शरौरो वन्दते । ततो विवर्धमानप्रसादवेगः प्रदश्िणौ 
करणादिना पयुपास्ते। ततः छतानुपूरवोको निषद्य णोति। 
इत्येवं द्शनाद्यथे प्रननापारमितां प्रा्यति। न चेदानौमसो 

चिरेणेति। न चिरेणेदानौमेव दशेनादिकाले। रत- 
देवाह । आसन्नमित्यादिना । नेकं तथागतमित्यादि । 

रकदिबितथागतानतिकमिष्यति । ततः स बोधिसत्वः 

पञ्चाट्व्याकरणं प्रतिलख्यत इत्येवं न, अपि तु तेभ्य 

इत्यथेः। तदेव कथयन्राह। अपि तु तानारागयिष्यतौति। 

अपि च तानेकदिकितथागतान् सम्यक् तव्मरन्नप्तशिक्षा- 

प्रतिपत््याऽऽरागयिष्यति । तथागतद्शनं च व्याकरणेना- 

वन्ध्यं करिष्यतौति। रुकदिचितथागतादिदश्नं व्याक- 

रणेनाश्रन्यं करिष्यति । नियमे व्याकरणलाभात् । तदे- 

वाद । तथागतद् शेनाचत्यादिना । यदा च व्याकरण- 

मित्याद्यपसंदहारः सुगमः! अविनिवतनौयमप्रयोगाथेमाइ । 

अथ खल्वायुष्मान् शरिपुच इत्यादि । कः पुनवादोऽ्च यः 

आत्वा चोद्धदौष्यति । यः सम्धगृद्भहृणादिनाऽविनिवलनोय- 

प्रयोगेण युक्तः स परिपक्षकुश्लमूल इत्यच कौ वादः । 

नैव कथित्संदेह इत्यधेः । साधूक्तत्वेनानुमतिमाह । 

रवभेतदिलत्यादि, (7. 214, 5) यथोक्तप्रयोगमेव द्रढयन्नाह । 

प्रतिभाति मे भगवन्नित्यादि। ओओपम्योदाहरणमिति । 

साश्योदाहरणम्। उपवत्स्येत इति । उपपत्स्यते । प्रत्ना 
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पारमितोद्रहणदिना कथं परिपक्रकुशलमुला बोधिसत्व 
लश्यते, अन्यस्यापि तदुङ्गहादि सम्भवादिति । तत्कस्य 
हेतोरित्याश्ड्या ह । भूयस्त्वेन _हौत्यादि। यस्माद इल्येन 
धर्मव्यसनसंवर्तनौयैः कर्मभिरविरदहितानां प्रत्नापारमिता- 
याज्वित्तानि सम्यगुद्रहादिविमुखत्वेन प्रतिङ्ूलानि भवि- 
ष्यन्तौति । परित्यागपरत्वेन च परिवेल्लयिष्यन्ति। यस्मा- 
चखानुपचितकुशलमूलाः प्रन्नापारमितायामथौनवबोधगम- 
नान प्रस्कन्दन्ति, नापि प्रसादलाभात् प्रसौदन्ति, 
तस्मादु पचितकुश्लमुलासे यथावदुद्गहणादिकारिण इति 
वाक्या्थैः। भूतकोव्यामिति। अतकोरिधमधातुस्तद्योतनात् 

प्रक्ापारमिता तथोक्ता । निर्याणप्रयोगमाह । तद्यथापि 
नाम भगवन् पुरुषो योजनशतिकादित्यादिना । रवभेवे 

त्यादिना । बहयोजनशतिकाटवौकान्तारात्मरस्थितपुरूषव- 
दान्तरायिकधमवजेनादिप्रतिपत्तिमतो यस्येयं जिनजननौ 
खअवणाद्यथेसमुपपद्यते नियमेन निर्याणात्तेन वेदितव्यम- 
भ्यासान्नोऽहमनुत्तरायाः सम्यक्सम्बोधेरित्यथैः। तदेवाह । 
नापि तेनेत्यादिना । तददिरोधिधमानुपस्थाने कथं ओआव- 

कादिभरूमौ पतनभयं न स्यादिति । तत्कस्य हेतोरित्या- 
शङ्धाह। तथा यस्येमा नोत्यादि (. 216. 8) । रुतदुक्तम् । 
५ यस्मात् पुद्गलनैराब्यमाचप्रभवत्वेन श्रावकादिभूमि- 
विरुद्वामविकलसवंधमनैःसखाभाव्यद्योतिकां प्रक्रापारमितां 
दशनाद लभते ततो विरद्वाया मातुरुपलम्भान्न 
ख्रावकादिभूमिपाताश्ङ्धे”ति। साधूक्तत्वादेवभेतच्छारि 

2 त णात 7 पा 

पुचंवभमेतदिति। खदहस्तं द्वा पुनरपि सामर्थ्या--- 
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धानाथ॑माह। प्रतिभात्वित्यादि । निरन्तरम्रयोगार्थमाद । 

तदचथापि नाम भगवन्निह कञ्चिदेेत्यादि । स्तम्बं वा 
स्तम्बनिमित्तं वेति, विटपं विटपनिमिन्नं वेत्यथैः। 
स्तम्बाद्नुपलम्भात् कथं महासमुद्रस्याभ्यासननत्वमिति । 

तत्कस्य _हेतोरित्याश्ड्याह । अनुपूर्वनिग्बो _ हौत्यादि । 
रुतद्क्तम्। यस्मात् खहेतुना जनितस्तम्बादिना विर्द्खो- 
ऽनुपूवेनिन्नः सखभावो महासमुद्रस्यातस्तद् पलम्भस्भावा- 
टेव स्तम्बाद्यनुपलम्भात्तस्यासन्रत्वमिति । प्रज्नापारमितां 

श्टणठता वेदितव्यमिति ®. 217, #)। सततभावनादिप्रति- 
पत्या निरन्तरप्रयोगबलान्निश्वेतव्यम् । कथं मातुः अवण- 
कारणेन व्याकरणकार्यासन्नौभावोऽनुमौयते इति । तत्कस्य 
हेतोरित्याशड्चाह । तथा छ्चेनामित्यादिना । रुतदुक्त् । 
“कार णस्या्थान्तरनिरपेक्षतया कार्योत्पादनयोग्यतानु- 
मानेन खभावदहेतुना व्याकरणसन्नीभावानुमानाददोष ” 
इति । अआसन्राभिसम्बोधप्रयोगमाह । तद्यथापि नाम 

भगवन् _ वसन्त इत्यादिना । शौरणपणपलागेठिति । 
0० 

पतितदङ्ञपचैषु । पुवेवत् तत्कस्य देतोरित्याश्ड्याह । तथा 

दौमानि पूवनिमित्तानौत्यादि । 
न हेतुना यः समग्रेण कार्योत्पादोऽनुमौयते । 

अर्थान्तरानपेक्षत्वात् स स्वभावोऽनुवशितः॥ 

इति न्धायेन गताथेमेतत्। उपनामितेयमिति । 

पभिनवानाखवधमोधारत्वादिप्रतिपत्तरासननाभिसम्बोध- 
प्रयोगसामर्थ्येन ठौकिता । शिप्राभिसम्बोधप्रयोगाथैमाह । 
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तद्यथापि नामेत्यादि ¢. 18, 1) । जातगरभैत्वाहरविंणौ । 
0 

असन्नप्रसवकालत्वाह्गरुगभां । अङ्गविजुम्भणादेष्टते । 
पोवेकेणायोनिशेमनसिकारेण  माम्यधरमप्रतिसंयुक्तेन 
प्रयोगमोलष्रष्ठावस्थासु यथाकममासेवितेन निषेवितेन 
भावितेन सवच पुनः पुनरामुखौकरणादहलौ तेनेमां 
वतमानामेवरूपामसद्यां कायेन वेदनां दुःखमतुभवा- 
मौति । चिन्तयतौति शेषः । शख्वत्चैनां रमते चित्त- 

र जन" ४१७१ ॥ क + प 

मस्यामिति । आधेयस्य प्रतिपत्तिधर्मस्य धिप्रं धर्मकाय- 
फलाभिनिवंतनादिप्रतिपत्तिमलो यथोक्तप्रयोगसामर््या- 
चित्त प्रज्नापारमितायां अ्रवणपुवेकं रमते भक्तिं करोतीति 
यावत् । परमारथपरयोगमाह । आख्ये भगवन् याव- 
दित्यादिना । यावद्चनेन सनाथा इत्यादिपरिग्रहः । 
यस्माद्याकरणादिभिश्रूमिषु पारमितासु च निवेशनात्सु- 
परिश्डौताः सुपरौत्ताञ्च कल्याणमिचप्रत्यपंणाच्च सुपर- 
न्दिता भगवता बोधिसक्नास्तसादाश्चयंम् । सर्वविषय- 
त्वेऽपि कषाया विश्टश्यसम्यत्तिभव्यताबलेन प्रति. 
नियतजनानुग्रहो विस्मयः। विशिष्टाश्यसम्पत्तिमेवाह । 
तथा दौत्यादिना 0. 219. 1) । अनागतसम्बन्धेनाथैकारि- 
त्वाबरहजनदहिताय प्रतिपन्नाः। वर्तमानकालतयेदानी- 
मथेकरणाद्रहजनसुखाय । अतौतकालसम्बन्धेन क्तानां 
कुशलाकुश्लधमंवासनानां यथाक्रमं विदृड़ये परिहार्य 
वा यनकरणल्लोकानुकम्यायै प्रतिपन्ना इति पुरवेश 
सम्बन्धः। पुनरष्यतोतानागतवर्तमानकालसम्बन्धात्सामा- 
न्यनाइ । महतो जनकायस्वारथाय हिताय सुखायेति । 
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धमं देशयितुकामा इति । प्रन्नापारमितायां धर्म- 
चक्रप्रव्तनादिप्रतिपत्तिमतां पराधैकरणाङमं भाषितु 
कामाः। अदृद्धापरिहाणिप्रयोगाथेमाह । इह भगवन् 

बोधिसच्वस्येत्यादि । रूपादौनां इङिपरिहाखदश्नेन 
प्रन्नापारमितायाच्चर णनुन्नानात्तव््रयोगोऽभिहितः। धर्मा- 
धर्माद्यनुपलम्भप्रयोगाथमाह । धमे न_ समनुपश्चतौ- 
व्यादि । धमाोधमादेरनुपलम्भप्रतिपत्या त््रयोगत्वादेवं 
भावनापरिपुरिं गच्छति । अचिन्त्याकारसञ्क्ञानिरोध- 
प्रयोगाथेमाह । अचिन्त्यमिद्ं भगवन् देश्यत 

इत्यादि । धमधातुरूपत्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद चिन्त्यं 
रूपादौति यदि न सन्ञानौते `तद्रहणसञ्ज्ञा- 
निरीधात्तदा यथोक्तप्रयोगेन चरति प्रन्नापारमिताया- 

मित्यथैः। अविकल्यप्रयोगायं प्रञ्नयन्नाद । कोऽच भग- 
वन्नधिमोश्चयिष्यतौत्यादि (2. 220, 1) । परिहतुमाह । यः 

शारिपुच चरितावौत्यादि । कथं भगवंश्चरितावौ बोधि- 
सत्वो महासत्त्वो भवतौति । सख्रूपलाभप्रश्नं कथं चरि- 

तावति नामधेयं लभत इत्यन्वथ॑सञ्ज्नालाभप्रञ्जं च परिहर. 
ननाह । इह शरिपुकेत्यादि । ननु चिन्ताविषयवलवेश- 

रद्यादिसम्भावे कथं न कल्पययतौति । तत्कस्य डेतोरित्या- 
श्चा । बलानि हि शरिपुचेत्यादि। तत्वतो धमधातु- 

रूपत्वाद्रूपादितन्निनित्ततव्खछभावविकल्यनादिप्रतिपत्ति- 

सामथ्येनाविकल्यप्रयोगलाभाचिन्तातिक्रान्तत्वेनाचिन्त्यानि 
बलादौीनि न कल्ययतौत्यथेः। फलरल्दानप्रयोगाथे- 

89 
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माह । गम्भौरा_ भगवन् र्नायारमिता _. रनराभि 
भगवन् प्रन्नापारमितेति। धमेपुद्गलनैराव्यप्रतिपक्ष- 

त्वेन गम्भौरा सतौ प्रथमफलदशेनादिप्रतिपच्या फल- 
रन्नदानप्रयोगवतां खोतञ्ापच्याद्यनुत्तर सम्यक्सम्बोधि- 
फलरल्नस्य दाचौत्वाद्रलराशिः। विशुद्धिप्रयोगाथेमाह। 

शुदवराशिरित्यादि । आकाशस्येव शङ्खत्वमुपादाय । 
रूपादिविशुद्िभावनया तद्मयोगवतां क्तेशन्नेयावर णदहेतु- 
त्वेन शृद्धराशिः। अवधिप्रयोगा्थमाइ । आख्ये भग- 
वन्नित्यादि । महातुभावत्वेऽप्यन्तरायसम्भव इत्याश्चर्यम् । 
साधूक्तमित्याह । एवमेतत् सुभूत इत्यादि (®. 221, 1) । 

निुक्तिकमेवेदमिति । तत्कस्य हेतो रित्याशङ्याइ । तथा 
हौत्यादि । यस्मान्मारः पापौयानौत्सुक्यसुदेगमापत्स्यते, 
अन्तरायं कतुं तन्निमित्तं तस्माददवोऽन्तराया इत्यथैः । 
यद्येवं कथं तहिं शप्र लिख्यत इत्याद । तच शौध्रमित्यादि । 
“ संवत्सरेणेति वचनं तावता त्वादिप्रत्ययसाकल्याददहिः- 

काला नास्तौति ज्नापनार्थमित्य"यंविमुक्तिसेनः। तथा 
लिखितव्येवेति। संवत्सराभिथोगानुत्सर्गादिप्रतिपत्ति- 

मतामवधिप्रयोगलाभाल्िखितव्येव निर्विघ्रतथा शौघध- 
मिति शेषः। ननु संवत्सरेण लिखने कथं श्णौप्रमिति। 
तत्कस्य इेतोरित्याश्ड्याइ । रवं द्येतदित्यादि (. 221, 1) । 
धमतैषा यस्मान्महारलानां बहवोऽन्तरायाः सम्भवन्ति, 
तस्मात् परमरल्लखभावाया मातुः संवत्सरेण बच्वन्तराय- 
त्वेऽपि लिखनं शौधमेवेति भावः। यथोक्त रव प्रयोगो 
ग्राह्यः । तथा चोक्तम् । 
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रूपादिष्नवस्थानात्तेष योगनिषेधतः । 

तत्तघ्तागस्भौरव्वात्तेषां दुरवगाहतः ॥ ८ ॥ 
तदप्रामाश्यतः छच्छाचिरेख प्रतिबोधतः । 

व्याक्चतावविवर्त्यत्वे निर्याणे सनिरन्तरे ॥ € ॥ 
आसन्नवोधे दिप्रज्च पराथेऽखड्यहानितः | 
धर्माधर्माचदष्टौ च रूपाचिन्त्याद्यदशने ॥ १०॥ 

षू पादेस्तन्निमित्तस्य तद्धा वस्याविकल्प कः । 

फलरलप्रदाता च शड़कः सावधिश्च सः॥ ११॥ इति 

युक्तरूपा चेयभेषां विंशतेः प्रयोगाणामानुपूर्वौ । तथा 
हि शूपादिष्रनभिनिवेशयोगेन खितोऽयोगप्रयोगेणभि- 

युज्यमानस्तेषां रूपादौनां गम्भौरतां दुरवगाहतामप्रमा- 
शताच्वावगच्छति । ततोऽसम्यग्योगविदहितत्वेनादिकमिकः 
छच्छेण तदन्यः सुखेन व्याकरणम विनिवत्यंभूमिञ्च प्राप्य 
निर्याव्यविरदितो भवत्यासनौभवति धिप्रमभिसम्बुध्यते । 
ततः पराथ कुर्वन् न वधते न परिहौयते । ततो धर्मा- 
धर्मादौ सामान्ये रूपाचिन्त्यादौ च विशेषे सवसंज्ना- 
प्रहाणादविकल्पकः। फंलरलप्रदानेन परां शङ्धिं निष्ठां 
प्राप्तो भवति। पूर्वमेवासंवत्सरमभियोगपरिकमितचित्त- 
सन्तान इव्यधिगमप्रभावितः प्रयोगानुक्रमः। प्रयोगानन्तरं 
गुणद्शेनपु्वैकं सुतरामभ्यस्यन्ते प्रयोगा इति तहुण 

वक्तव्याः । तच प्रथमं मारश्क्तेव्याघातगणं वक्तमाह। 

इह भगवन् प्रन्नापारमितायाम्ित्यादि। न प्रसदिष्यत 
(7 222, 1) इति न प्रभविष्यति । अच्छिट्रिसमादानस्ये- 
त्यादि अखर्डितप्रन्नापारमितापटनादिसमाद्ानस्य । 

अच्छिद्रसमादानस्य तावन्मात्रं विघ्नासामण्योदाह) यदा 
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भगवन्नित्यादि। कंथमेतर्हति । केन प्रकारेशेदानौ कस्य 
वानुभावेनेति, कस्य वा साम्येन । सम्यक्संबुद्वानामनु- 
भावेनेति । विकल्पेन प्रञ्नदयस्य कतत्वात् पश्चात्तस्येव 
परिदरः । रतदुक्तम् । ^ प्रयोगभावनावस्थायां तथा- 
गतानामधिशटानस्य लाभान्मारशक्तिव्याघातगुणोदयेनो- 
ब्रहणादिकं करिष्यन्तौ”ति। तथागतानुभा वस्तेषां कथ- 
मिति। तत्कस्य हतोरित्याश्ड्याइ । रता हि शरिपुच 
धर्माणां धमतेति सुगमम् । रुतदेव स्यष्टयन्नाह । ये ते 
ऽप्रभेयेधित्यादि । दितौयं बुद्धसमन्वाहारज्नञातत्वगुणं वक्तु 
माइ । ये चैनां प्रज्नापारमितामित्यादि। शकयाधानायाव- 
लाकनात् समन्वाहरिष्यन्ति। सामर्थ्योत्पादनात् परि- 
गहौष्यन्ति। तदेव विस्तरेण । येऽपि ते भगवननि- 
(0. 228, 1णत्यादिना । प्रयोगमोलप्रष्ठावस्थासु तथागते 
समन्वाहरणलाभादद्समन्वाहारन्नातत्वगुशोदयेन अआअव- 
णादि करिष्यन्तौत्याह । बुद्खानुभावेनेत्यादिवचनम्। साधू- 
कत्वेनादइ । रवभेतदित्यादि । ठतौयं बुञ्प्रत्यक्षौकर ण- 
गुणं निदिश्नाद । क्ञातास्त (7. 22५, 6) इत्यादि । विशि- 
ाथाधानाभिप्रायेण दिव्यचक्षुषा ज्ञाताः । प्रन्नाचकषषा- 
ऽधिषिताः। धमेचक्षुषा दष्टाः! व्यवजाकिता बुद्धचक्षुषेति 

“तथागतज्नानदर्भनलाभाडु्पत्यक्षौकरणगुणवन्तो ये अव- 
शादिकारिणस्ते ज्ञाता ” इति । सम्यक्दम्बोध्यासन्नीभाव- 
गुणं चतुथे निर्दिंश्त्राहइ । गुत्वोङत्यादि। आसनौ- 
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भविष्यन्तैति। तथागतानां समोपौभवनलाभेन सम्घ- 

क्दम्बोध्यासनौभावमणोदयानिकरवर्तिनो भविष्यन्ति ) 

महार्धतादिगणं पञ्चमं प्रतिपादयन्नाह । येऽपि शरि. 

पुचैनामित्यादि । न तथतायां स्थास्यन्तौति (?. 225, 1) 

अनन्यथार्थेन तथतायां सम्धक्छम्बोधो प्रतिपत्तिवेकल्यान 

तदैव खास्यन्ति । तेषामपौति । महानुशसलाभाग्महा- 

धैतादिगणोदयेन पुस्तकलिखितायां धारणवाचनवता 

बद्धरविरद्ितत्वं सुगतिपरायणत्वं सम्यक्हम्बङ्त्वं निवा 

णात् परेणापि च पराथप्रठत्तिमधिकत्य यथाक्रम महा- 

धिको महानुशंसो महाफला महाविपाकश्ेति चत्वारि 

पदानि वेदितव्यानि । प्रङषटश्चाच पाको विपाको द्रष्टव्यः । 

सपरिश्रम इति । तल्लिखनम् । परिष्यन्द् इति धारण- 

वाचने। 

यथाप्रन्नतन्तितो धममहायानमनख्िया । 

बोधिसच्चस्य सततं प्रन्नया चिप्रकारया । 

धातुपुच्चै प्रवेश्णय चार्थसिद्यौ भवत्यसौ ॥ इति ॥ 

सर्वस्य महायानधर्मस्यानुशंसत्वे कथं जिनजनन्या 

रवानुशंस इति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । तथा हि 

प्र्नापारमितेत्यादि। यस्मात् सवेधमनं खाभाव्यसुखेन 

धर्माणा तत्चप्रतिवेधाय अवणादिक्रमेण प्रत्युपस्िता 

तस्मात्तस्या रुवानुशंसो मुख्यत इत्यथः । देशनिरूपणगुण 

परतिसंयुक्ता इत्यादि । षट्पारमितावचनं दानादिपार- 

मितासदहायभरूतत्वात् परिशिष्टपारमितानाम् । तथा दहि 
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दानादिभिस्तिष्टभिः पारमिताभिरनुख्हौतसत्वानां चतुः- 

सङ्गहवस्तुसङ्गदौतेनोपायको शलेन कुशले प्रतिष्ठापनाद्- 
पायकौशलपारमिता तिदणां पारमितानां सदायभूता । 
दष्टे धर्मे कशप्रचुरतया कुश्ले कम॑ण्यश्षमत्वेनायत्यां मन्द- 
्ोशत्वे मनसः प्रणिधानात् प्रणिधिपारमिता वौयपार- 
मितायाः सहायभूता । सत्पुरुषसेवां सङ्खमंश्रवणच्चागम्य 
दुबैलाध्याशयतां व्यावर््य, आश्यवलत्वं प्रणौते धातौ 
प्रा्याध्यात्मं चिन्नस्थापनसामथ्यैलाभादलपारमिता 
ध्यानपारमितायाः सहायभूता । बोधिसच्पिटकश्चुता- 
लम्बनपूर्वकलेा कोत्तरपरन्नानिहौरसाम्याज्तानपारमिता 
प्रज्ञापारमितायाः सहायभूतेति । वर्तन्यामिति पुवेदेशे । 

नवमण्डपरात्त इति । नवमण्ड इवाभिनवसारामिधेयेऽथे 

तैसैर्धमभारकैः प्राप्ते सति प्रचरिष्यन्ति खचान्ता इति 
पूर्वेण सम्बन्धः । अनेन च ग्रन्थेन तथागतकृत्यकर णादेशश- 
निरूपणागुणलाभेन धमभाणकानां वबुद्धसमन्वाहार- 
कांश्षादिनिर सार्थो वेदितव्यः । तदेवाह । समन्वाहता 

इत्यादिना । पञच्चकषायोत्सेदत्वेनात्यन्तमभव्यत्वात् स्ल- 
धातोधमेरलस्य प्रचरणमसम्भावयनराइ । इयमपोत्यादि । 

पथिने_ काल इत्येतदेवाह । पञश्चिमसमय इति न 
कणादादिपरिकल्पितः काले नित्योऽस्ति करमेतराभ्यामथै- 
करियारदितत्वेनासच्वात्। किन्तु भावसन्निवेश एव कथित् 
पञचिमः समयः सङ्केतः पश्चिमकालः । उत्तरस्यां दिशि न 

सर्वच किं तर््युंत्तरे दिग्भागे चौनविषयादौ । रवंविधेऽपि 
काले केचिद वरोपितकुश्लमुला भविष्यन्तौत्याइ । ये तच 
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शरिपुतरत्यादि। तथापि बहत्वमपश्यन्नाह । कियन्त 
(. 226, 6) इत्यादि । कल्याणमिचादिबलेन बहूनां सम्भव 
इत्याइ । बहव इत्यादि । स्वरूपबहृत्वादहवः । गोचप्राच्- 
यात् सुबहवः । सर्वानाखवधर्मपरि पुरिगुणं सप्तमं कथय- 

ना नष शवा त 
बहभ्योऽल्यका इति । अवणादिकारिभ्योऽपि बहुभ्यः 
प्रतिपशमंपरिपूरण्लाभादनाखवधर्मपरिपूरिगुखनिष्य- 
त्याऽनवलयादिकारिणोऽल्यका इत्यथेः। कथापुरुषता- 
गुणमष्टमं॑वक्तुमाह । अनुबद्वास्तेः पौवेका (?. 227, 1) 

इत्यादि । चिशरणदिभावेनाश्यादनुबद्ाः। कल्पितादि- 

सखमभावचययपरिज्नानाथे प्रतिपच्यालम्बनसमुदागमान्त्तर्या- 

ववोधा्े वा यथाकमं परिष्टः परिषटच्छिताः परि 
प्रञ्नौकता इति पदचयं वाच्यम् । अणुमाचावेद्यदशेना- 
त्परिपृणकारिणः। विस्मृतवुङ्धभूमिप्रापकधमख्रवणाः कथ- 
मनुत्तरां बोधिमारमभ्याथकारिण इति । तत्कस्य इतो 

रित्याश्क्यादह । तथा हि तेषामित्यादि । समसुदाचारा 
भविष्यन्तोति। सर्वाकारन्नताकथाकथनलाभेन कथा- 
पुरुषतागुखसम्भवात् प्रन्नापारमिताप्रतिसंयुक्ता विकल्पाः 
प्रवतिष्यन्ते। अभेद्यतागुणं नवमं निर्दिंश्न्ाहइ । तेषु च 
सुस्थिता इत्यादि । ससुदाचारेषु व्यवसिताः । न शक्या 
भेदयितुमिति । तथागतसानाथ्यकरणलाभेनाभेद्यता- 

गुणोत्पत्तेदयितुं बोधेनिवर्तयितुमश्क्याः। न्दत इति 
खचान्तमहायानामिलाषतः । मन्त्रत इति । 



३९२ दश्मपमरिवतेः। 

रछन्ति देवता मन्त्रैः कुशले वतते मनः । 
व्याधयोऽकाल्त्युख दौर्भाग्य् प्रणश्यति ॥ इति 

बच्वनुशंसान्मन्त्रचर्याभ्यासाच भेदयितुं न शक्यन्त इत्येके । 
मारेण पापौयसा सवप्रकारेणोषधिसामर््यान्मन्लसाम- 
थ्ाच प्रन्नापारमितातो निवर्तयितुमश्क्या इत्यपरे । ननु 
खल्पकासेन बोधेरप्राष्या कथमश्क्या गेदयितुमिति। 

तत्कस्य हेतोरित्याश््चाह । यथापि नामेत्यादि । तस्याः 
नल्पकल्या संस्येयवीो यत्वात् बोधिं प्रति न सहसाःप्रात्तौ 
विनिदृत्तिरित्यथेः । असाधारणकुशलमूलात्पत्तिगुणं द् शमं 
प्रतिपादयन्नाह । ताञ्च कुलपुत्रा इत्यादि । तच प्रौतिर्यां 

लेकोत्तरधमपयेष्टिः। प्रसादो बुद्धध्म॑सङ्खाश्रयः। प्रामोद्यं 
या शुडता चित्तस्येत्यार्षम् । अथवा पूर्वोक्तमेव व्याख्यानम् । 
प्रतिलण्यन्त इति । असाधारणकुश्लमूलपरिग्रहात् 
प्राष्यन्ति । प्रतिन्नायाथाथ्येसम्यादनगुणखमेकाद शं कथय- 
ननाह । बहुजनय्येत्यादि । पुर्वाविधमन्तरेण कथं सत्वाय 

न 

रित्यादि । वाग्भाषितेति। प्रणिधानवचनमुद्धारितम् । 
महाबोधिचित्तोत्पारे नियोजनाव्प्रस्थापयिष्यामः सन्दशं- 
चिष्याम इत्यादि व्याख्यातम् । स्मृत्युपस्थानादिभावनासु 
प्रवतनात् संप्रभावयिष्यामः। प्रमुदितादिसत्तभूमिप्रस्ा- 
पनात् सम्बोधये प्रतिष्ठापयिष्यामः 0. 228, % । वाग्भा- 
षणेऽपि तदर्थानिष्यत्तौो कथमर्थकियाकारित्वमिति । 

तत्कस्य . इेतोरित्याशङ्धाइ । अनुमोदितं हौत्यादि । 
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यस्मात्तेषामाश्यपरि शुद्धिं चित्तेन ज्ञात्वा वागनुमोदिता 
मया तथागतेन, तस्मात् प्रतिन्नानुमोदनलाभे कमेण 
प्रयागाभ्यासात् प्रतिन्नायायाष्यसम्पयादनगणौदयेनाशेष- 
स्वाथकारिण इत्यथः । उदार फलपरिग्रहगृणं दादश 
पलमाह। एवच्च ते कुलपृचा इत्यादि। उद्ाराधिसुक्तिका 
इति। गन्भौरोदारार्थाधिमोक्ेलोदारफलपरिगदहाद्दा- 
राधिमुक्तिकाः। सच्वाथैकरणसामर्थ्यलाभेन सच्वाथै- 
प्रतिपत्तिगुणं चयोद्शं निर्दिंश्नाह । तेष्ठपि ते बुद्धघ्ेतरे- 

धित्यादि । खन्नानविषयातिक्रान्तदेशनया स्जातवह् 

न ^ ~ 

धमषु प्रहौरशेषविपर्यासवासनस्यापि भगवतो यथादर्शनं 
संहत्या ज्नानं प्रवतत इति विस्मयः। यावदिति पर्यन्त 
निदेश्णदधर्मादिपरिथहः। चक्ष्विज्नानेनादष्टम् । ओच- 
विज्नानेनाञरुतम् । भराणविन्नानेनाविदितम्। मनोविन्ना- 
नेनाविक्नातम् । नास्ति किञ्विदिति ज्यम् । दौष्ुल्य- 
वासनासखभावानोद्दरियाणि इति वचनादज्ञानखभावस्ये- 
न्द्रियस्य बुदत्वावस्ायां प्रहाखेन मनोबुडवदिन्द्रियवुद्या 
विषयपरिच्छेदेन यस्मात् सवं विज्ञानं भगवतः सर्वविषय- 
मिष्यते तस्मान्निमंललया चक्षुरादिज्ञाने नासि किञ्चि 
ददष्टादिकमित्यदोषः। तथा चेन्द्रियवुद्धिः पूर्वानुसारेण 
व्यवस्थाप्यत इत्यवसेयम् । मातुरलाभविकललाभविपयं- 
येण ॒नियतिलाभगृणं चतुद्शं प्रतिपाद्यन्नाह। ये च 

तस्मिन् काल इत्यादि अन्वेषमाणानामित्यादि पदचयं 

प्रयोगाद्यवसासु योज्यम् । यदुक्तमाश्चयम्त्यादि तत् 
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साधूक्तमित्याह । रएवमभेतदित्यादि । धर्मतेषा यद्द्धा भग- 
वन्तो मायोपमतया सवं प्रतिपद्यन्त इति । किम 
कारणमिति यदुक्तं तत्परिदतुमाह । तस्मिन् खल पुन- 

रित्यादि । नियक्तिकभेवेदं भगवतोक्षमिति। तत्कस्य 
हेतोरित्याश्ड्याह। तथा हि तेरित्यादि। अगवेषयन्तो 
पि _ लश्यन्त इति । अविकलप्रन्नापारमिताप्रापकपू्वै- 
कुश्लमुलसमन्वागमे प्रयोगाभ्यासेन नियतिलाभगुशो- 

दयात्मा्न्ते । यान्यपि च _ ततोऽन्यान्यपौति । ततः 
प्रन्नापारमितातः सकाशब्यान्यन्यानि समाधिराजादि- 
वाणि । सखयमेवेति । अनुक्रूलताप्राघ्या कमकर्ठविवक्षा- 
वशदेवमुक्तम् । उपगमिष्यन्तौत्यादि पदचयं श्रुतादि- 
ज्नानोदयसभेदेन कल्यितादिखभावचयावबोधेन वा यथा- 

कम योज्यम् । पूर्वत् तत्कस्य _हेतोरित्याशङ्घाइ । रव- 
मेतदित्यादि। धमतेषा यः प्रत्युत्पन्ने जन्मन्धपरित्यक्तवौर्यो 
ग्रन्थं सुखगयतेऽथें च पर्येषते स खप्ररुतिपरित्यागाजनाति- 
व्यतिदृत्तोऽपि पूवकायविरहाज्नन्मान्तरव्यतिदत्तोऽप्यपर- 
स्मिनन्मान्तरेऽप्यन्यजातिसंश्नहौतोऽपि नियतिगणलाभात् 
प्रा्यतौत्यथेः । पद्परमत्वादाह । इम रवेत्यादि । नान्ये 
इति षट्पारमितारडिताः। किमिति काङ्काप्रञ्ः। 
साधारणकुशलमुलायत्तत्वात् सर्व॑ रवो पपल्स्यन्त इत्याह । 
ये_ चान्येऽयौत्यादि। अन्येऽपौत्यषद्पारमिताप्रतिसंयुक्ताः 
पूववत् तत्कस्य हेतोरित्याश्ङ्ख॒ तथेवाह । रवं दछयेत- 

॥ + ति +) 
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दित्यादि । अनुपलम्मप्रतिसंयुक्ता इति (९. 231, 2) पुद्गल- 
नैराव्यप्रतिसंयुक्ताः। श्रन्यताप्रतिसंयुक्ता इति । धरम॑- 
नैराढ्यपरिदौपकाः। यथोक्ता एव गृणा गराद्याः। तथा 
चोक्तम् । 

माराणां शक्तिहान्यादिश्वतु्दशविधो गुणः ॥ इति 

अभिसमयालङ्रालोकायां प्रज्ञापारमिताव्याख्यायां 

गुणएपरिक्येतेनपरिवर्तो नाम द्मः ॥ 
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गुणानन्तरं के पुनः प्रयोगान्तरायकरा दोषा येषां 
परिवजेनेन प्रयोगा भावयितव्या इत्यन्तरायकरान् दोषान् 
वक्तमादइ । गणा इमे भगवनित्यादि (7. 232, 2) । केचित् 
पुनरिति कियन्तः प्रुनरित्यथेः। प्रतिवचनमाह । बह्भ- 
नौति। तथापि कियद्ह मारकमं न ज्ञायत इत्याह । 
कियद्रूपाणौति । कियत् संस्यावच्छिन्रस्वभावानि बहनि । 
षटचत्वारिशदोषा इति प्रतिपादयन् छ्छप्रा्तिं तावदाइ। 
तेषामित्यादिना । चिरेण प्रतिभानमिति। दौषकाल्तेन 
मातरि ज्ञानोत्यादः। अत्याशग्रतिभानतां वक्तमाह। 
तदपौत्यादि। श्िप्रतरोत्पादेन पौर्वापर्यानिरूपणददढौ 
्रूत ज्नानमुत्पद्यमान विक्षेष्छते। प्र्रापारमिताती 
भश्यते। कायदोष्ल्यं कथयन्नाह । ते विजम्भमाण 
इत्यादि । तच कायपरावर्तनाद्िजम्भयन्तः। महादृहासा- 
दिकरणाद्धसन्तः । स्वेनाङ्गेन तत््रतिबद्धेन वा परापम- 
जनादुग्धयन्तः इति वाच्यम् । चित्तदौ लयं प्रतिपादय- 
नाह । विष्ितिचित्ता इत्यादि । अन्योन्यविक्नानसमङ्गिन 
इति परस्परं समालम्बितरच्जनौयवस्तुविन्नानाः। अथोग- 
विहितस्वाध्यायादितां निर्दिंश्नाइ । परस्यरमुपहसन्त 
इत्यादि । लिखिष्यन्तौत्युपलक्षणात् सख्वाध्यायादिकं 

` आद्यम् । वेमुख्यनिमित्तग्रहितां कथयन्नाह । न वयमच 
` गाधमित्यादि (९. 293, 2) । अ्रतचिन्तामयन्नानाविषयत्वात् 

यथाक्रमं न गाधं नाखाद्च्च लभामडह इति योज्यम् । 
` न्._नोऽेति । नोऽस्माकम् । यावद्धिशचित्तोत्यादैरप्रसाद- 

बहृलेरपकामन्ति, तावतः कल्पान् संसारस्य योगापत्तये 
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ग्रहौष्यन्तौति। किम कारणमिति। तत्कस्मादिव्या- 
शङ्याह । इमां हीत्यादि । इहेतुभं शं वक्तमाह । पुनरपर- 
म्त्यादि। आदहारिकामिति। उत्पादिकाम् । विवर्ज्यो 
त्ृज्येति प्रयोगाश्याभ्यामिति वाच्यम् ¦ परौत्तवङ्खय इति 
खल्पवुद्धयः। यथाभूतपरिज्ञाया मुलमिति सम्बग्धर्माव- 
बाधस्य प्रधान कारणम् । प्रशखामिति आवकयानादि- 
कम् । प्रणौताखाद् मरंशं निरदिंशन्नादइ । तद्यथापि नामे- 
त्यादि 2. 984 4) । नियुक्तिकभेवेदमिति। तत्कस्य देतो- 
रित्याश्ङ्यादह । नदि तेऽल्यबङ्य इत्यादि। कथं बद्धव चने- 

पि ख्ावकयानादौ प्रतिपत्तिनिन्द्यत इति। तत्कस्य हेतो- 

रित्याश्ड्याह । न हि सुभूत इत्यादि । प्रतिषिद्धाचरणा- 
न्निन््यत इत्यधेः । दमयिष्यामः शमयिष्यामः परिनिर्वा- 
पयिष्याम इति पद्चयं प्रयोगद्शंनभावनामार्गेषु यथाकमं 
वेदितव्यम् । आआवकप्रतिपत्तिं प्रतिषिध्य बोधिसन्लप्रति 
पत्यथमाह । अपितु खलु पुनरित्यादि। नचतै 
मन्तव्यमिति (. 235, 4) । सवेसत्वाथं सवकुश्लमुलामि- 
संस्कारर्नेत्कर्षः कार्यः। उत्तमयानमंशं प्रतिपादयन्नाह । 
तद्यथापि नामेत्यादि । इस्िनं लब्धेति । स्पशदिनोप- 
लभ्य प्रकाशमित्या्कं। उपनिध्यायेदिति। निरूपयेत् । 
नो हौदमिति। इस्तिपदादशेसंस्थाने ग्रहौ तुमशक्यत्वा - 

नेवेत्यथेः । उदेशमरंशं वक्तमादह । तद्यथापि नाम सुभूते 

रल्ाथिकं इत्यादि । प्रमाखनवबोधानावगादहेत नो 

होदमिति । रल्नोदेश्महासमुद्रभंश ननैव परि्डितः । प्रति 
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संलपनमिति ¢. 236, +) । कायादिविवेकः। दृष्ट ॒रवे- 

व्यादि । प्रत्युत्पन्ने जन््न्यनागतोत्यत्निं प्रति इतुमत्वा 
सभ्यः सखचित्तमपनौय प्रदौपवन्निटेतिं करोमि । ननु 

सर्वोपद्रवास्यदजन्मनिरोषे कथं प्रदत्तिर्वायंत इति। 

तत्कस्य हेतोरित्याशङ्धाह । महायानसम्प्रसिता हौत्यादि । 
महायानसंप्रस्ितत्वेन जगदथेकरणाय कतसननादहाना- 
मसुपायकौशलबलेन जन्म सम्भवेऽप्यपद्रवाभावादित्यधैः । 
अल्पोत्सकतायामिति । तावन्माचसन्तोषो लाभसत्कारस्य 

बन्धनत्वेन कथमेवं निषिध्यत इति । तत्कस्य हेतो- 

रित्याश्ड्याइ । लाकपरिणायका हौत्यादि । रुतद्क्तम् । 

^ अत्माभिनिवें शेनावग्रहे क्श्वधनाल्ञाभसत्कारो वधं- 
नम्। यदा तु दानादिभिः परानावज्यं पद्मवत्तचासक्तः 
सारथिभावेन लाकाथेकारौ भवेत्तदा न कंिद्ोष 

इति । प्रथमं दशकं इहेतुफलसम्बन्धसमंशं कथयननाह । 
ये च खल पुनरित्यादि । रतदेव स्यष्टयन्नाह । तद्यथापि 

नामेत्यादि । पलगण्ड इति तक्षकः । पलगण्डान्ते- 
वासौति तच्छिष्यः, वेजयन्तस्य प्रासादस्येति। सुमेर- 
तलमध्ये सुद शनं नाम नगरं सोवरीम् । दैर्धयेगार्धठतौय- 
योजनसहखप्रमाणमेकेकं पाश्वम्। उच्छयेण दयर्धयोजनम् । 
तच नगरस्य मध्ये शक्रस्य वेजयन्तो नाम प्रासादो दै 
णधंद्तौययोजनशतप्रमाणमेकरैकं पा्वमुच्छयेण यथा शोभं 
वेजयन्तप्रासादः । चिर्िप्रभेदेन कर्तुकामो निर्मातुकाम 
इति पदद्वयम् । नो डौद्मिति (2. 237, 4) । द्र्याचन्दर- 
मसोविमानाद्यथायोगं पच्चाशत्सैकयोजनादेजयन्तस्याधिक- 
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प्रमाणत्वेन हेतुफलानुरूपविपय यद्चना नैवेत्यथैः। निर्- 
तरश वक्तमाह। तद्यथापि नाम सुभूते कञथचिदेवेत्याह। 

तच वर्णो गोरत्वादि। संख्यानं दौर्धत्वादिकम् । लक्ष- 
शादिसम्पत्तेजः। अआकाश्गमनादिकष्ठडधिः!। निमित्त 
मसाधारणं वस्तुनशिह्नम्। वणदिसादश्यमाचोपलम्भेन 
विप्रलब्धबुदधित्वादप्रतिवलः। ननु आआवकयानेऽपि तथा- 
गतत्वप्रापककरुणादिधमंनिदेशत् कथं तेन सर्वाकार न्नता 
पयेषणौयेति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । धन्वको 
होत्यादि (. 288, 13) । सर्वाकारानिदेशननिर्दि्ोऽप्य- 
विशिष्ट इत्यधेः धमसम्भोगनिर्माणकायचयभंशेन यथाकमं 
चक्रवतिश्तरसभोजनान्थमणिरनदष्टन्ताः। बहविध- 
विषयविकंल्यप्रतिभानोत्पादं कथयन्नाह । पुनरपर- 

मित्यादि (. 240, 9) । चतुविधदोषप्रतिपादनाथैमाद । 
शव्येत्यादि। नो हौदमिति तक्तो मायोपमन्नानत्वा- 
दिति मतिः) लिखितेति मंस्यन्त इति । लिखनाभि- 
निवेशः । असतौति वेति । अभावाभिनिवेशः । अष्टरेषु 
वा प्रज्ञापारमितामभिनिवेश्यन्त इति। अक्षराभि- 

निवेशः। अनक्षरेति। अनक्षराभिनिवेशः कथितः। जन- 

पदादिमनस्कारं निरदिंश्नाह। पुनरपरं सुभूते प्रज्नापार- 

मितायामित्यादि । तच देशे मगधादिः। रकण्हादिको 
ग्रामः। अष्टादशभ्रक्षतिवासो नगरम् । वणिग्बहलस्थान- 
विशेषो निगमः। चातुर्व्याध्यस्तप्ररेशे जनपदः! चम्पादि- 

विषयो राष्रः। रान्नामावासदेशे राजधानौ । आख्यानं 

जातकमालादि। गुरुमस्थानं षटृस्थानं परिष्कारविशेषः। 
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विश्रिखाऽपणवौोथौ । श्विका याप्यथानम्। प्रियाप्रिय- 

व्यल्यसतः प्रियाप्रियवियोगः। इतिकर्तव्यता सततकरणौ 

यता । गस्माक्षद् शनं धटरसाने पाश्कादिद शनम् । शष 

सुगमत्वान्न विभक्तम् । लाभसत्कारस्लोकाखादनं प्रति- 

पादथन्नाह । पुनरपरं सुभूते बोधिसत्वानाम्ित्यादि 
हि का क 

(1. 242, 6) । लाभसत्कारश्चोकास्वाद इति । तच लाभो 

रन्नादिप्राप्ति सत्कारः शओरीपद्रबन्धनादिः। श्चोको यश 

स्तेषासनुभवनमाखादः। अमार्गोपायकौश्लमागंणं वकत्- 

मा । पुनरपरं सुभूत इत्यादि । श्रन्यतादिप्रतिसंयुक्तषु 

कथं न स्येति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्धाइ । किच्वा- 

पौत्यादि (१. 9५3, 2) । दितौयं दशकम् । अमो तावदस्य 

प्ररत्तस्यान्तरायाः कथिताः । सम्प्रति पुनः प्रत्तः पूवमेव 

विसामग्यो वक्तव्या इति । न्दकिलासवेधुर्याथेमाह । 

पुनरपरं सुभूते धामश्रवणिकं इत्यादि । छन्द इत्यभि 

लाषसम्पन्नः। किलासीत्यालस्योपेतो वौयंरदित इति 

यावत्। छन्दविषयभेदवेधु्याथेमाह । पुनरपर . सुभूत 

धार्मश्रवणिकण्कन्दिक इत्यादि । तच्राधिकाराथेप्रतिपत्या 

गतिमान् । तावन्ाचार्थावगमान्छतिमान् । मेधायोगात् 

स्मृतिमान् । देणन्तरं ्ेष्यत इत्यनेन ्रोतुग्छन्दविषया- 

दैशिकस्य भिनरच्छन्दविषयत्वमावेदितम् । रूपमित्याचुक्त 

रूपादिरकन्धापरिज्नानानोद्रितन्नः । रूपणालक्षणं रूप- 

मित्याद्यमिधाने तदर्थानवबोधान्न विपच्छितन्नः। रूपं हिधा 

 विंशतिषधेत्याद्यचारेण तदर्थानवगमादनभिन्नः । यथोक्त- 

वैधुयमेव स्यष्टयन्नाह । पुनरपर सुभूत धमभारख्कच- 
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त्यादि (९. २५५, 4 । धर्मदैशिकस्रावणिकयोर्दातुकामदेश्ण- 
न्तर गन्तुकामत्वन भिन्रविषयङ्कन्दत्वात्। लाभगौरवा- 
स्पच्छ तावेधुयाथमाह । पुनरपरं सुभूते धर्मभारकशामिष- 
गुरुकं इत्यादि । अनेनैव हारकेण योगायोगौ कथितौ । 
तथा हि तथोयथाकमं लाभादिकगरुत्वेन धतगणायोगो- 
ऽस्पच्छतादित्वेन च धृतगृणयोगो देशितः, कल्याणा- 
कल्याणधमत्वाथमाह । पुनरपरमित्यादि । तच कल्याण- 
धमत्वन श्राद्गस्तदपरौत्येनाराङ्ः। अनेनैव हारकनि्दें 
शन व्यागमात्सयमुक्तम् । तथा छथ परित्यक्तकाम इति 
ख्रवकणिकत्यागः। न वा भाषितुकामः इति । ईै शिकस्य 
मात्सये विहितम् । अनेनैव च दानाग्रहशं कथितम । 
तथा हि पूव॑वच्छरावणिकस्य दानं दै शिकस्य पुनरल्येच्छता 
वेत्यग्रहणमावेदितम्। उद्वटि तन्नविपच्वितन्ना्थमाद। पुन- 
रथरमित्यादि । अथेमवबोद्धकाम इति । उद्गटितज्ञत्वेनाथ 
प्रतिपषत्तुकामः। धर्मान्तरायिकतयेति । सर्वधर्मप्रतिष्षेप- 
संव्तनौयतया । न सम्भविष्यन्ति। पुस्तकादिरूपेण 
नावतरिष्यन्तौति । विपच्वितज्नत्वेन तस्यावगोधमारगं न 
गमिष्यन्ति। अप्रात्तधमभाणिनि इति। अप्राप्तधरम- 

वचनम् । सवचादिधमामिक्नाऽनभिन्नार्थमादइ । पनरपर- 
मित्यादि ८. 245, 8) । भाषितुकाम इति । इ्चादिधर्मा- 
भिक्नतया वक्तुकामः। अच्छन्दिक इति। तेषामेव रूबादि- 
धमाणामनभिक्ततया सवणथेमभिलाषरदितः। षट्- 
पारमितासमन्वागमाऽसमन्वागमाविति। मारकर्मानिनैव 

41 
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हारकेणोक्तम् । तथा दि भाषितुकाम इत्यनेन सत्वानु- 

ग्रहाश्यतया पटृपारमितासमन्वागमः । अच्छन्दिक इत्य- 

नेन च वैरूप्याश्यतया दानादिवियोगः। कथित इति 

ठतौयं दशकम् । उपायकौश्लातुपायकोश्ले धार णौ- 

प्रतिलम्भाप्रतिलम्भौो लिखितुकामताऽलिखितुकामतौ 

विगताविगतकामदिच्छन्दत्वे च आवशिकमादिं कत्वा 
प्रतिपादयन्नाह । पुनरपरं सुभूत इत्यादि । मिद्धादिगुर- 

कत्वेनाश्रोतुकामतया श्रावशिकस्य प्रतिषेधविषयं समन्वा- 

गमादिकं ईैशिकिस्य च भाषितुकामत्वेन ममन्वा 

गमादिकमप्रतिेधविषयसुक्तं वेदितव्यम् । यथोःक्तमेवशथें 
दैशिकिमादिं कत्वा निर्दिंश्न्नाह । पुनरपरं सुभूते धम- 
भाक इत्यादि । अपायगतिवैमुखयाथैमाह । पुनरपरं 

सुभूते प्रन्नापारमितायामित्यादि । रुवं दुःख इत्ःदि । 

आवौचिज्वालादिदुःखा नारकाः। परस्यरभकषणादिदुःखा 
तियग्योनिः । कुत्पिपासादिदुःखाः प्रेताः । विष्णुचक्रादि- 
भयाः सर्वासुराः। जात्यादिद्खाः सवसंस्काराः । इदेव 
दुःखस्यान्तः करणौय इत्यनन्तरमेव रत्वा सत््वाथेनिमित्त- 
मपायगतौ वैमुख्यं करिष्यन्तीति शेषः सुगतिगमनसोमन- 
स्याथेमाह । पुनरपरमित्यादि (. 246, 2) । तचाश्णश्चतं 

प्रबन्धोच्छेदात् । अनित्यं क्षणिकानित्यतया । दुःखं 
संस्कारदुःखतायोगात् । विपरिणामधमकं विपरिणाम- 
दुःखसम्भवादिति। तदेवं सर्वमशशतमित्यादि । सवे 
हि संख्लतमनित्यमित्यादेव्याख्यानमित्यवसातव्यम् । संवेग- 

मापल्यन्त इति ! प्रथमफलादिसुगत्यमिलाषेण बोधि- 
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चारिकाविसुखतां करिष्यन्ति ¦ पूरवे बाहल्येन श्रावणिकं 
पश्चादेशिकं नियम्य बेधयमाख्यातम् । इदानो पुनः पूवे 

दैशिकं पश्चात् भ्रावणिकं नियम्य वेधुयमुच्यतेऽन्तरा- 
यानुपुव्यनियमज्नापनायेम् । तच रकाकिपषद्वचरत्वाथ- 

माह । पुनरपरं सुमते येऽपि भिक्षवो धमभाणका्त 
रकाकिताभिरता भविन्ति । येपि धामश्रवणिकास्तऽपि 
पर्हुरुका भविष्यन्तौति । अनुबन्धकामानवकाश्दान- 

तयमा । तेऽपि घ्भाणका रवं वध्यन्तीतयादि । अनु- 
भल्स्यन्तौति । अनुबन्धयिष्यन्ति। न चवक दास्य 

न्तौति। प्रन्नापारमितां दास्यामौव्यक्ता तदानाय नावसर 

करिष्यन्ति, आमिषकिच्चित्काभिलाषतददातुकामताथ 

सा्। स_ च अमभाखक इत्यादि चन दुग 
दति । अधथश्रावणिका न दातुकामाः। जौवितान्तराय- 

दिश्मनाथेमादइ। तेन तेन गमिष्यतोत्यादि (- 247, 1) । 

दुरभिश्च इति भक्तरहितत्वेन दुष्योपमिष्षः। अयःगक्षम 
(नि 

इति । इष्टावात्ियोगः निरुपद्रवत्वं क्षेमः । तदुभया- 

भावादयागक्षेमः। जीवितेन्द्रियनिरोधाज्नीवितान्तरायः। 

तसिश्च प्रदेशे जौवितान्तरायोऽपि भवेदिति । अनन्त 

रायां दिशं गच्छेयुरभवन्त इति शेषः। इति चतुथ दशकम् । 

द्भिक्षदिम्गमनागमनाथेमाद । स च_ धमभाणकस्ता- 

नित्यादि कचिदिति कदाचित्! नानुभव्यन्तौति 

नानुगमिष्यन्ति। चोराद्याकुलितदिम्ममनागमनाथमाह । 

पुनरपरं सुभूते इत्यादि । तच जन्तुरृश्चिकादिः। दु्ट- 
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ग्रहो व्याडः, परेतादिरमनुष्याः, कान्तारं भयस्थानं, सरो- 

सपः सपः, मांसाशौ यक्षादिः कव्याद्ः, रत्युदावलसयन्त 

(7. 2५8, 1) इति निवर्तिष्यन्ते। कुलावल्ताकनदौमनस्याथे- 

मा । पुनर शवले अमभावन मबु भे्यादि 
उपसंहाराथैमाह । इति हि सुभूते मार इत्यादि । मार 
भेदप्रयोगं कारणग्रश्नेनाद । किमव भगवन्नित्यादिना । 

उद्योगमाप्षत इति । महायानादिभेततुं यनं करिष्यति । 

तथा चोपायेन चेष्िष्यत इति। पूर्वोक्तप्रकारव्यति- 

रेकेणोपायेन विघ्राथे यतिष्यते । कारणनिर्दिश्नाह । 

~ 

वशिकोपसंहाराधेमाद । पुनरपरं सुग्रूते मार इत्यादि । 

अपर खचानुलामनात्सुत्रागतम् । खस्मिन्रथविनिञ्चयादि- 

चै दश्चमानत्वात्सूचपयौपन्नम् । जननौसदश्चोप- 
संहारेण संश्योत्यादनात्संश्यं प्रेष्यति । कल्पितादिः- 

खभावचयापरिन्नानादल्पवुद्धिकान् मन्दबुद्धिकान् परोत्त- 
बुद्धिकानिति यथाक्रमं वाच्यम् । तदेव कथयन्नाह । 
अन्धौरतानिति । अयथाविषययस्मृदत्पादनं वक्तुमाह । 

पृनरपरं सुभूत इत्यादि । _ भूतकोटिं सा्षात्रोतीति 
(2. 250, 5) श्रावकनियाणमधिगच्छति । नियमादनेन 

तचाभिलाषो जन्यत इति षट् दोषाः । कियन्तं मारकमं- 

प्रकारं निरदिंश्यापरमतिदिशन्नादइ । रवं सुभूते मार 
इत्यादि । बहप्रत्यथिकमद्ार ल्ोदाहरणेन पूर्वोक्तमेव सम- 
धेयन्नाइ । रवमेतद्भगवननित्यादि । बहुप्रत्यथिकत्वे किं 
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कारणमिति । तत्कस्य हेतो रित्याश्ड्या ह । यदुत दुलंभ- 

त्वादिप्ादि । साधूक्तमित्याहइ । रवमेतत्सुभूत इत्यादि 
(1. 251, 6) । बचदन्तरायत्वेऽपि तथागतसामथ्यादेव लभ्यत 

इत्याह । किच्चापि सुभूत इत्यादि । तथागतसामथ्यपरि- 

कल्पने को हेतुरिति। तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । 

मारोऽपि दौत्यादि । 

अभिसमयालङ्मरालोकायां प्रज्ञापारमितब्याख्यायां 

मारकपरिवतों नामैकादशः ॥ 
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तथागतानामुद्योगभेव दृष्टान्तेन स्पष्टयनाह । तद्यथापि 

नामेत्यादि 0. 253. 3) । अस्यशविद्दार इति । असुख- 
विदारः। अमन चाप इति । चित्तेनानभिप्रेतः । पुव॑वत् 

तत्कस्य हेतोरित्याशङ्घाह । रतय हि वयमित्यादि । तच 

केनबिदादहारायपस्तम्धेन सुधारितामन्येऽपि धारयेयुः । 

चौरादिभ्यो विहितरक्त्वेन सुगोपितां गोपायेयुः। 

कायिकमलाद्यपनयनेन सुकेलायितां केलायेयुः। आपततो 
विद्यदादिपातःत् । उत्पाततः सर्वोपसगिंकरोगतः। 

अनिष्टनिपातोऽनिष्टवस्तुसम्भवः । द! न्तिकाथेमाह । 
रमेव सुभूत तथागता इत्यादि (. 25५, 4) । इहं लाक- 
धतुख्ा खव तथागत ग्राह्याः । यतोऽनन्तरं वशयति । 

येऽपि ते अन्येषु लाकधातुष्ित्यादि । अन्तरायं न कुयु- 

रिति। यथापूर्वोक्तन्यायेन षट्चत्वारिंश्दोषान् न कुयुः । 
तथोत्सुक्यमापल्स्यन्त इति पूर्वेण सम्बन्धः । तथा चोक्तम् । 

दोषाश्च षट्टिगोधव्याश्चतुभिदं शकैः सह ॥ १२॥ 

इति दोषानन्तरं यथासंख्यं गुणदोषादानत्यागेन प्रयोगा 
भावनया लघ्णन्नानपूवंकमिति। प्रयौगाणं लक्षणं 
करणशसाधनपरिग्रहेण ज्ञानविशेषकारिचसवरूपं, कम- 
साधनपरिग्रहेणए च स्वभावात्मकं वक्तव्यम् । तथा चोक्तम् । 

लश्यते येन तज्चछरेयं लक्षणं चिविधञ्च तत् । 
ज्नानं विशेषः कारिं खभावो यश्च लश्यते॥ १३॥ इति 
तच तावत् न्नानलक्षणं विसवंन्नताभेदेन भिद्यमानं 

सवंज्नतादारेण तथागतनिर्हतिन्नानं कथयन्नाह । रवं 

1 भा) पा पा 0 पा) का + पा पः व ठ जमल ॥ ठ 
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तत्कस्य इतोरित्याश्ड्याह । रषः हौत्यादि। तचोत्पादनः - 
चतः, संवर्धनाज्लनयिचौ ¦ समुत्पादनात् सर्वन्नतायः 
दशयिचौ । लेाकस्य च सन्दर्शयिचौ श्रून्यतादिरूपेरव- 
गमात् । अच्च केचित् खयुथ्यः रवं चेष्टयन्ति ! यदि 
युगपटेकन्नःनष्टणेन निःशेषं रेयमण्डलं संटत्या व्याप्यते, 
तद्? भःवानःमियत्तापरि च्छेदः दनन्तत्वमभ्युपेतं बध्येत । 
तथा द्येकज्नानारूढदहवादन्यो भावौ नास्तौव्येवं एरि- 
च्छि्यमःनःः कथमन्तवन्तो न भवेयुरिति) तदेतदसःरम् | 
यदि तप्वन्निराकरविन्नःनमः खिन्धैवं चेते, तद्? सवन-. 
सङ्गतम् । तथा हि यावत्किज्िद्स्तुजःएतं सत्तामनुभव लि, 
तस्य सवस्य सन्नामः ण सर्वन्नचेतसः परिच्छेदः तेन तद्या्त- 
मिति व्यपदिश्चते। न तु परैरेव घटनादेशपयन्ततयः 
व्यात्तेः। न चैकेन ज्ञानेन परिच्छिन्नः नौत्येतावता वक्ना- 
मात्मखभावहानिर्येन तान्धेकन्नःनपरि च्छैदवशदनन्तत्व- 
मात्मखभावं जच्युः। न हि नौलपौताद्थः भावा ववी 
युगपञ्चिचास्तरणादिष्टेकन्नानक्षणवसौयमानतनवो ऽनेकत्वं 
विजहति नापि परस्परं समन्वाविश्न्ति! अपितु यथेव 
ते सन्ति तथेव ज्ञानेन परिच्छिद्यन्ते, नान्येन रूपेख । 
तदत्सत्वभाजनलाकोऽपि यथैव सत्तामनुभवति तथेव 
सवन्ञचेतसः गद्यते । अपयंन्तश्च दिक्च विदिक्षु स्वादि- 
लेाकोऽवस्थित इत्यपर्यन्ततयैव तस्य ग्रहणं न तु पर्यन्त- 
वतितयेति । कुतोऽन्तव्छप्रसङ्गः । स्यादेतत् । साकंल्य- 
ग्रहणाभ्युपगमे कथं पयन्तग्रहणं न स्यादिति । नैतदस्ति । 
को यच प्रतिबन्धो यच साकल्यग्रहणं तचावश्यं पयन्त- 
ग्रहणमिति । तथा डि यावन्तस्ते सन्ति भावास्तेषां मध्ये 
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नैकोऽपि सवन्नन्नानादि विदितखकूपः सत्तामनुभवति, अपि 
तु सवं रव सर्वन्नचेतसा विदितसखरूपा रुवोदयन्ते व्ययन्ते 
च। नैकोऽपि परित्यक्त इत्ययं सकलग्रहणस्या्थैः। इयमेव च 
तेषामेकन्ञानेन व्याप्तिः अन्यथा सकलशब्द वाच्यत्वमपि 

तेषां नाङ्गकतेव्यम् । मभरुदन्तवच्चप्रसङ्ग इति यत्किञ्ि- 
देतत्। यथोक्तमेकन्नानारूढाद्भावादन्यो नास्तीत्येवं परि- 
च्छेदात्कथमन्तवन्तो न भवेयुरिति । तदप्यसम्यक् । न 
डि निराकारज्ञानवादिपक्षे क्रनात्मनि भावानामारोपण- 
मस्ति, अपि तु सत्तामावेण तेन ते वेद्याः नापि 
भावानां ज्ानापरिच्छेयस्वभावतयाऽनन्तमभ्युपेतं, येन 
ज्ञायमानतया तेषामन्तवच्वं प्रसज्यते । किन्तु देशविता- 
नापयन्ततयाऽनन्तो भाजनसाकः। स्वसाकस्तु संस्याना- 
पयन्तयापि । न च देशवस्तम्भाद्यपर्यन्तत्वे सति ग्ाद्यत्व- 
विरोधः कञचिद्येनाग्राद्यता भवेत् । यदि पर्थन्ततया न 
खल्लाति कथं सवन्नः स्यादिति चेदत एव यत खवास पर्यन्त- 
तया न यह्लाति तत रव स्वन्नो भवति। अन्यथाऽनन्तव- 
सत्वन्तवत्वेन ग्ह्न् खान्तो भवेत्। तथाहि यदस्ति तद स्ति- 

त्वेन यन्नास्ति तन्नास्तित्वेन शह्लन्सवंविदुच्यते । न च 
सत्वभाजनल्तकस्य प्थन्तोऽस्ति। तस्मात्पर्यन्तं गमनक्षतम- 
विद्यमानमसं विद्यमानतया गङ्नन् । सवन्नन्नानपरिच्छेदशछतं 
तु पयन्तं विद्यमानं विद्यमानतया पश्यन् कथमसर्वन्नो 
नाम । स्यादेतत् । निराकारज्नानपश्षे विषयग्रहणशमनुप- 
पन्नं स्वेचाविशिष्टत्वात्तस्य तेन प्रतिकर्म विभागानुपपत्तः । 
अतो निराकार पष्छोऽतुपन्यसनौय एव सर्वदा तस्य दृष्टत्वा- 
दिति। तदेतदप्यसम्यक् । न हि सर्वजञन्नानस्य प्रतिकर्म. 
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विभाग इष्यते। तस्य सर्ववस्तुविषयत्वात् । यतो न 

तनौलस्येव संवेदनं पौतस्यैव वापितु सर्वस्यैवेतौष्म् । 
यस्य यर्वाग्द शेनस्य ज्नानं प्रतिनियता्थविषयग्राहि निरा- 
कारक्नानपक्षे तस्य सर्व॑चीविशेषात् प्रतिकमविभागानुप- 
पत्तिदोष उच्यते, तथा हि नौलस्येदं वेदनम्, न पौत- 
स्येति नियमाभावात् , सर्वस्य रथम्जनस्य सर्व्ञत्वप्रसङ्गः- 
पादानं करियते । सवनस्य तु तदिष्टमेवेति । तस्य किम- 
निष्टमापद्यतम् । तेन सवन्नावखए्यां निराकारं योग- 
बसनोत्पद्यमानमविरुडमेव । विभागेन इहथोपारेयवस्तु- 
परिज्ञानं न स्यादिति चेत्। तदपि न। यदि हि युगपद्- 
नन्तवस्तुनि प्रतिभासमाने इेथौपादेथवस्तुनः प्रतिभास- 
विरोधः स्यादविरौषे बाऽन्धेः सह भासमानस्य तस्य 
हेयोपादेयवस्तुनस्तत््वप्रच्युतिः स्यात्, अग्रच्छततच्वस्यापि 
विभामेनावभासं वा न स्यात्, विभक्तावभासस्यापि यदि 

परिच्छेदकः शुद्धलोकिको विमशप्रत्य्यः वा प्रभावौ 
नोत्पाद्यते, तदै तत्सवं स्यादक्तुम्। यावता विश्वस्मिन् जगत्य- 
वभासमाने तदपि हेयौपारेयं वस्तु । अविर्ब्प्रतिभास- 
मग्रच्युतात्मतच्वं विभक्तमेवावभासते, पात् सवेन्नक्नान- 
बलेात्यत्न शुद्धलो कविकप्रत्यवमशंप्रत्ययेन परिच्छिद्यत रेति । 
कथं विभागेन तदपरिन्नानं नाम । तदेवं निराकार 

ज्ञानप्षे तावद्चोद्मिति प्रतिपादितम् । अथ साकार 
ज्ञानवःदिपक्े चोद्यते । तचाप्यविरोध रुव, तथा हि यथेव 

तदनन्तं वरूबनन्ताकारानुगतमात्मसत्तामनुभवति, तथेव 

तत्सार्वन्नं चेतोऽपरिमितवस्तुगताकारोपग्रहेणोत्याद्यमान- 
मविर्ड्मेव । रकस्य ज्ञानस्यानेकवस्वाकारोपग्रहणौत्पच्य- 
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विरोधात् । रकस्यानेकाकारत्वं विरोध रवेति चेत् । न। 
अएकाःराणामसदूतत्वात् । यदि दयेकस्य पारमाथिका 
अकार! भवेयुः, तद् स्यादेकस्य चिचत्वविरोधः। यावता 
सत्यभूतः रवाकारा इतौष्टम् । यद्येवं मान्तन्ञानसमङ्कि. 
त्वात्, सान्तः प्राप्रोति सवेज्न इति चेत् । न । यथास्रूत- 
परिन्गःनाददोष रषः। यदि छसत्यं सत्यत्वेन ग्नौ यात्तद। 
भ्रान्तः स्यात् । यद् त्वभरूतानःकरानसत्यत्वेनैव जनाति, 
तद् कथं म्रहन्तो भवेत्। अथेव्यतिरिक्षन्नानारुढ- 
करग्रहे सत्यथेषु दष्टादिष्यवदरं कुर्वन् कथममान्त 
इति चेत् । न। सम्यगुपायपरिक्नानःत् । यदि दयुचितं 
ग्रहशेपायमपास्योप!यान्दरेणमुष्येनाथे ज्ञैया्तद्ा 
भहन्तो भवेत्| यावता साकारन्नानवदिपष् ज्ञान- 
स्यात्मःकार!नुभवव्यतिरेकेण नान्योऽधैग्रहणव्यःपाशऽस्ति । 
तत्कथभुचितेनार्थोपाधिभेदेन ग्रहशव्यापारेणाथं गह्नन् 
भान्तो भवेत् । चतो ज्ेयवदेकदेतसापि ज्ञानस्यानन्तवस्तु- 
गताकारोपग्रहणोत्पत्तेरनन्तं वस्तु तेन व्याप्तमिल्युच्यते । 
येनैव चात्मन! ज्ानात्मनि भावाः समरोहन्ति, तेनैव 
तत्ष्ृष्ठभाविपरामश्चेतसा वा परिच्छिदयन्ते। न च सर्वज्न- 
चेतसि परिमितमेदानुगताः सम{रोहन्ति भावाः। . किं 
तहिं यावत्किंचिदस्तित्वमनुभवति तत्सर्वमेव समारोहति । 
सर्वस्यैव सर्वज्क्नानोत्पादनं प्रत्यालम्बनभावेनाप्रतिबद्ध- 
शक्तिकत्वात्, मनो विन्नानस्य च सरवधैविषयत्वात् । 
अतः सावननस्य चेतसः परिमितवकत्वाकारोपग्रहणानुप- 

` पत्तेः। पृष्ठलब्धेन वा शुद्धलोकिकेन परामर्शंप्रत्ययेन 
देशपयन्तं वर्तित्वेनापरिच्छेदात् कथमियन्त इति परिच्छेदो 
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भवेत्, येनान्तवच्वं स्यात् । यदि नाम प्रतिभासमानः- 
दन्यन्नास्तौत्येवं परामश जातस्तथापि नान्तवच्छप्रसङ्गः | 
तथःहि यदि प्रतिभासमानमन्तवदेव निर्विकल्ये सर्वज्न- 
चेतसि प्रतिभासेत, तद् तत्पृष्ठलब्येन परामरदेतसः- 
ऽन्तवच्वं भावानां व्धवच्छिद्येत। तद्यवच्छेद्! चः नन्तत्दहः! नि- 
भवेत् । यावता प्रतिभासमःन वतु सारवकने चेतस्यनन्तभेव 
प्रतिभामेत, स्वंस्याप्रतिहतशक्तिकत्वात् । तम्मादन्यद 
प्रतिभासमानमन्तवदेव तस्येव च परामशशचेतसः व्यवच्छेदः 
क्रियत इति सुतरामेव भवताऽनन्तत्वं भावानःसुपपः दित- 
मिति यत्किञ्िदेतत्। ये पुनः सवमेव यथौगिन्नःन- 
मनालम्बनं सत्यखप्रदश्नवदसत्वसंवःदितया प्रमाणमिति 

प्रतिपन्नास्तान् प्रत्यन्तव्चद्यं दृरौक्लतावकःाशमेव । 
स्यादेतद्योगिनामनाल्वं ऋनं शस्ते सामान्यविषय- 
मेवोपवश्यंते, न तु खलक्षणएविषयम् । तत्कथं सःमान्य- 
विषयेण योगिनो ज्नानेन भावानां खक्ूपाण्येवाववुध्यन्त 
इति चत् । तदेव हि सलक्षणं विजातौयव्याखत्तमभिन्ना- 
कारप्रत्ययहेतुतया शस्ते स{मान्यलक्षणमिन्युच्यते । 
अतस्तद्गादकं योगिक्ञानं भावनावलेन स्पफरटप्रतिभःस- 
मुत्पद्यमानं स्रलक्षणगोचरमेवेत्यविरुडमेतत्। यत्सामान्य- 
गोचर तत्कथं स्वलक्षणग्राहि भवतौति । कथं परस्पर 
विरुडानामेकन्नानेन ग्रहणमिति चेत् उच्यते। यद्यपि 
भावाः केचित् परस्परं विरोधिनस्तथापि ते ज्ञानेन सहा- 
विरुद्धा एव । युगपदेकेनापि ज्नानेन विरु्खानेकाथेग्रहण)प- 
लम्भात्। तथाहि ये परस्परपरिहारेण स्थितलश्षणास्तेषा- 

मेक्यं विरुडम्। ये तु सहानवस्थायिनसेषामेकदेशवस्थानं 
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विरुदम्। न चैकविन्ञानभासनादेषामैक्यमेकदेशत्वं वा 
प्रसज्यते । तेन नैकविन्नानभासित्वमेषां विरोधः । दष्टञ्च 

विरुद्ानामपि सतामेकन्नानभासनम्। यथा शुच्यशुचिनो- 
अकु्विक्ञानेन परस्यरपरिहारस्थितलक्षणयोरदहेमयुरस्य च 
सहानवस्थायिनोयुगपद्रहणम् । स्यादेतत् । यदि विरुद्ा- 
नामप्येकविन्नानावभासनमविरुचवम्। रवं सति सुखदुःखयो 
रागद्ेषयोव किमेकविन्नाने वेदनं प्राणण्तां स्वसन्ताने- 

नोत्पद्यत इति। यत् सुखादौनां सक्दवेदनं तत्कारणाभावे- 
नानुत्पत्तेर सन्निहितत्वात् सुखादौोनां न तु विरूडत्वादित्य- 
वसातव्धम् । यथा चातोतानःगतवन्तुग्रहणं तथा प्रागेव 
प्रतिपादितम् । अथवा व्तमानस्येव साक्षात् पारंपयेण 

वा तद्पकार्योपकार कस्वभावस्य प्रतिपच्येवातौतानागतयो 
प्रतिपत्तिः विविक्कभ्रूतलप्रतिपच्येव घटादेरभावप्रतिपत्ति- 
वत्। न चैवं सत्यानुमानिसो भगवान् लिङ्गभावात् 
सवेविशेषयुक्तस्यैव वर्तमानस्य प्रत्यक्त्वेन तथोः प्रत्यक्त्वा- 
दित्यलमतिप्रसङ्गेन । जनयिचीत्वं स्यष्टयन्नाह । अतो 
निर्याता हीत्यादि 0. 255, 1) रवं सवैन्नतायाश्च सन्दशयि 

चौति जनयिचौत्वेनैव सर्व॑न्नतायाश्च प्रतिपादिका। 
लाकन्नानं प्रतिपादयन्नाह । यद्धगवानेवमादेत्यादि । न 

लज्चन्ते न प्रलज्यन्त इति (1. 156, 7) । छरणिकप्रबन्धा- 

नित्यताभ्यां यथाक्रमं न नश्यति न प्रण्श्यतीत्यथेः | 
वस्तुधमस्वभावत्वात् कथं तौ न भवत इति । तत्कस्य 

हेतोनं ल॒ज्यन्ते न प्रलज्यन्त इत्याह । श्रन्यतासभावा 
9 या नि क त) 

होत्यादि। तच्चतोऽखभावत्वात् न्धानां श्रन्यादित्वेन 
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वसतुधम॑सखभावाभावे छणिकम्रवन्धानित्यते न॒ भवतः । 
सदत्या तु स्त इति भावः) सर्वसचचित्तचरितन्नानं 
निर्दिशत्नाह । पुनरपरमित्यादि । प्रतिज्ञाता समथैयितुं 
भजयन्नाहं । कंथच्च सुभूत इत्यादि । परिहरन्नाह । 
सक्वाख्वभावतयेत्यादि । सत्वानां मायोपमस्भावत्वाद्- 
प्रमेयादिरूपेण परिज्ञानम् । उपसंहरन्नाह । रवं एवं हि 
सुश्रुत इत्यादि (?. 257, 1) । अमुनैव विधिना तेपाञ्चित्त- 
चरितपरिज्ञानमित्याह । यान्यपि तानौत्यादि । सन्वा- 

न म ० 

धमधातुरूपतयाऽप्रमेयादिरूपत्वेन स्लानां चित्तचरितानि 
प्रजानाति । चित्तसंक्ेपन्नानं कथयनराह । संित्तानि 
चित्तानौत्यादि । स संक्षेपं छवतः छयञ्चाश्चयत इति । 
तदालम्बनेन धर्म॑तायां प्रविष्टञ्चित्तं स संक्तेपं यतो 
विनाशतः संख्या जानाति । क्षयमपि विनाशं छयिसोऽ- 
सत्वात् परमाथेलोऽकयमविनाशं यथाभूतं प्रजानाति । 
चित्तविक्षेपन्नानं गदितुमाह । विितानि चित्तानौत्यादि । 
धम॑तात इति । धमधातोरनुत्पादस्तदमनसिकारेण बहि 
प्ररत्तानि चित्तानि विकित्तानि संइत्या । परमाथेतः पुन- 

रलघछषणानि सखभावविरहितानि लछषणानित्यत्वेनाक्षौणनि 
प्रबन्धोपरमाद विक्षौणानि बहिगमनासम्भवाद विक्ित्ता- 
नौति यथाभूतं प्रजानाति चित्ताक्षयाकारन्नानं 
वक्तमाहइ। अप्रमेयाश्षयाणि चित्तानौत्यादि ®. 58, 5) । 
अधिषठितमिति ¦! महाकरुणया आसंसारमपिष्ठितं तदित्तं 
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यथाथगं चिविधसंछ्तलकणासम्भवाद निरोधमनुत्पाद्- 

मस्ितमतो धर्मिरूपत्वायोगादनाखवं प्रमातुमश्क्वत्वेना- 

प्रमेयं धर्मधःतुवदिनाशवदुपपत्तेरछषयं भवति । तथागतस्य 

येनैवं चित्तनाकाशमिवःप्रमेयाक्षयतया सवसच्वानां 

चिन्नाप्रमेयशकयतां ससमाधिदपणतले प्रतिभासनाद्था- 

भूतं प्रजानाति। सराग दिचित्तन्नानं कथयन्नाह । 

संल्िष्टानि चित्तानौत्यादि। असंलेशसंक्तिष्टानति । 

न्तिमाचस्तित्वात्। क्तैश्कममजन्मलक्षशैः संहो स- 

्वतोऽसंजञेभरैविपयासवलात् संक्तिष्टान्युपहतानि । असं- 

केतानौति। अप्रतिनियतदत्तौनि। विगतरामःदि 

चित्तन्नानं निर्दिश्नाह । असंक्िष्टानि चित्तानौत्यादि 

प्रक्ञतिप्रभाखराणौति। प्रथग्ननावस्धायामविशुद्भ)न्ति 

कारणनिजातत्वेन तथा भ्रूतान्यपि चित्तानि नैःखाभःव्यःत् 

प्रमारोपपनानुत्पादादिशूपात्मावबोधपरायशत्वेल यपति- 

पष्ोदयादषप्यनिवत्यानोति शक्यापनेयरागादिसहा यत्वात् , 

प्रभाखराणि परिशुडनिजस्भावमाचाणि। सामन्येन 

सरागादिचित्तं वीतरागादि चित्तच्च निर्दिश्येदं तदुपायं 

यथाक्रमं कथयितुं लौनानि चित्तानौत्या (. 259, 7) दि कमेक 

हारकम् । प्रण्दौतानि चित्तानीत्यादिकञ्च दितौयमाह | 

अनालयलौनानौति । अखानादऽनालये समापत्या- 

खादनादौ रागादिङहेतुत्वेन लौनान्यभिनिविष्टानि। 

अभ्राद्याणि सुभूते तानि चित्तानि. न प्र्रहोतव्यानि 
इति । तचोडतमौडत्याभिशङ्कि वा चित्तं संवेजनौय- 
वसत्वमनस्कारेण शएमथनिमित्तेन । लीनं लयाभिशङ्धि वा 
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चित्त प्रलोदनौयवस्तुमनस्कारेण प्र्रहनिमित्तेन । समग्रां 
दित्तमनाभोगमनस्कारेलोपेष्ःनिमित्तन च `ौ तमित्येवं 
विदागादि हेतुत्वेन प्र्हौतानि चित्तःनि। पुनर ग्रहण रहतवे- 
नाप्राद्याणि । भुयो न प्रमरहौतव्यानि । तयोरेव चित्त- 
ज्ञानयोः सामान्येन पर्यायं कथयन् यथाकमं मासवाणि 
चित्तानोत्यादिकन्चापरं हारकमाह | असभावानि सृथते 

(मक + 

तानि चित्तानि, असत्संकल्यानौ ति (7. 260, 8) | साखवाणि 

चित्तानि प्रतिपक्लोदयानिवन्येत्वेनः विद्यमएननिजसख- 

भावानि। ततश्चासत्तातुल्यानि । अभावगतिकानि सुभूते 

तानि _ चित्तानि। अनाभोगानौति। अनाखवाणि 

चित्तानि दश्नभावनादहेयक्लेशनःमभावपयवसानानि । 
ततश्च सखरसेन परिशुद्धसन्तानप्रवतनादनाभोगानि ¦ 
तयोरेव पुनः प्रभेदं वतुं षट् सरागाणौत्यादि हारकानाह । 
या चित्तख् सरागतेत्यादि । या चित्तस्य सरागता विषयः- 
दिसक्तिरूपता प्रथग्जननस्य न सां चित्तस्य यथाभूततः 
न्यायतो माधथोपमख्छप्रकाशरूपता भवति । शक्याश्क्याप- 
नेयत्वेनानयो्थंथाकरमं चलाचलरूपत्वात्। तथार्याणां 
प्रतिपक्षभावनया चित्तस्य या यथाभूतता अनाक्लवरू पतः 

न सा सरागता तत्रतिपक्षरूपत्वात् । तस्माद् शुङ्खावस्थार्या 
सरागाणि चित्तानि संख्या । यः सुभूते चिन्तस्येत्यादि 
(2. 201, 5)। यश्ित्तस्य विगमो रागविगमावस्धा एथग्जनस्य 
न सा चित्तस्य सरागताऽरागावखतयोभिनरूपत्वात् । 
तथा या वौतरागस्य विष्कम्भणादिप्रहाखेन प्रहौशरागस्य 

चित्त वथाभरूतता तदिविक्तात्ससंवेदनता न सा चित्तस्य 
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सरागता । तंस्मादिवेकावस्थाथां विगतरागाणि चित्तानि, 

रतदनुसारेणं धरि शि्टिषु सदोषादिहारकेषु गन्धो व्यास्येयः। 

विपुलचित्तन्नानं वक्तं -व्यतिरे कघ्वयसुखन हार कद्वयमाह । 

अविपुलानि चित्तानौत्यादि (2. 268. 2) । असमुत्धान- 

योगानि सुभूते तनि चिन्नान्यसमुत्यानपर्यापन्नानोति । 

तत््रतोऽनुत्यत्तेः कौरणसभ्बन्धश्रन्यत्वेनाससुत्यानयोगानि । 

परादुभीवविरहात् कामादिधातावप्रतिबह्वतवात्तान्यसमु 

त्यानपयापन्नान्येवमनुपलम्भादविपुलानि। न हौयन्त 

इत्यादि । विनाशभावान्न हौयन्ते। उत्पाद्ाभावान 

विवर्धन्ते । अत रव क्रचिन्नमनाभावेनाविगमत्वान्र गच्छ- 

न््येवं धर्मधातुखवाभाव्यःदिपुलानि चित्तानौति । महङ्गत- 

चित्तज्ञानं कथयितुं व्यतिरेकान्वयमुखेन हारकद्यमाह । 

अमहङ्गतानि चित्तानौत्यादि । अनागतिकानि सुभूते 

तानि चित्तान्वगतिकान्यपर्यापन्नानोति । सत्कायेप्रतिषेधे 

नातैतादशभ्वनस्तदागमनवैकल्याद् नागतिकानि चित्तानि \ 

सर्वात्मना विनाश्शदनागतेऽपि काले गमनानुपपत्तर- 

गतिकानि। प्रत्युत्यन्नेऽप्येकानेकस्वभाववेधुयादपयापन्रा- 

न्येवममहङ्नतानि । समतासमानि सुभूते तानि चित्तानि 

स्भावसमानौति (? 26५, ५ । तत्तोऽनुत्पादरूपत्वा- 

द्ात्मादिनिःखभावतुल्यत्वेन समतासमानि चित्तानि । 

तथ्यसंदत्या तु सर्वगुणावाहकरूपेण प्रतिभासनान्माया- 
स्भावसमान्येवं महहतानि । अप्रमाणचिन्तन्नानं निदि- 

शन्राह। अप्रमाणानि चित्तानौत्यादि। अनिं्रयत्वादिति। 
न हि प्रतिनियत्तेषामाश्रयो विद्यत इत्यप्रमाणनि । 
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चित्तोन्मिज्जितादिक्नानं कथयनादइ । उन्मिश्जितनिमि- 

ज्ितानौत्यादि । तच्च विधिमुखेन यः स्वविषये चिन्तप्रसरः 

सोऽयसुन्मिच्ञः। प्रतिषेधमुखेन विषयान्तराचित्तस्याप- 
सपंणं निमिच्जः। तत्सच्ञातत्वादुन्मिच्जितनिमिच्जितानि । 
लोकिकलोकोत्तरप्रसिङ्िमेदात्पर सत्वानां परपुद्गलाना- 
मिति दयमुक्तम्। रूपनिभ्रितानौत्यादि। सर्वाण्येव विधि- 

अ 9 ० 

प्रतिषेधमुखेन रूपादिपच्चकन्धाप्रितान्युत्पद्यन्ते चित्ता- 
नोत्यथैः। तदेव कथयन्नाइ । भवति तथागत इत्यादि 
(2. 269, 7) । मर णादुत्तरकालं तथागतो भवति । तिरो- 
भावरूपेणावस्थानात् किमिति कांश्ाप्रञ्जकरणात् | 

सांखयप्रण्टलौनां रूपादिगतोऽयसुम्मिच्जितविकल्यः । तथैव 
सर्वात्मना निरन्वयविनाशन भवतौति लौकायतिकानां 
निमिज्जितविकल्पः। अवष्यातुरेकत्वादवस्थाया्च भिन्न- 

त्वाद्यथाकमं पर्ववद्धवति न भवतौति दिगम्बरग्रष्टतौना- 
सुभयविकल्यः। तत्वान्यत्वरूपेणावाच्यत्वान्न भवति न न 

भवतोति पुद्लवादिनामुभयप्रतिषेधाधिष्टानो विकल्पः । 
रते च विकंल्यास्तच्नतोऽनुत्पन्नत्वाद तथ्यसंरतिभाविन्धात्म- 

स्वभावे तथागते न कथच्चित् प्रतिष्ठां लभन्ते। तथा 
श्रन्यतादेश्नायामविनेयजनापेश्याऽवस्थापनौयप्रञ्नत्वेन 
व्यवस्थापिताः प्रदेशन्तरे। रवं शश्चत आत्मा चेत्या- 
दयोऽवगन्तव्याः । पष॑न्मण्डले तस्मिन् यथोक्तप्रभेदात्म- 
हध्चुपेतानां  सन्निहितविनेयजनानामाश्यानुरोधादेव 
तावस्मभेदोपादानम्। तथताकारन्नानं वक्तुमाह । पुन 
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रपरं सुते तथागत 0 70, 9) इत्यादि । तथा सुभूते 
तथागतो रूपं जानाति, यथा । तथतेति (९. 271. 2) । 

“यः प्रतौत्यसमुत्पादः श्रन्यता सेव ते मता" इति । 
तथताकारेण रूपादिरकन्धपरिन्नानादुन्मिच्जितादौना- 

मपि तथतापरिज्ञानमिति यावत्। सम्यक्सम्बुद्धस्य 
तथताववोधतत्परसमाख्यानप्रन्नपनन्नानच्च  कथयन्नाह । 

रुवं हि सुभरते तयागततथतया च स्कन्धतथतया चेत्यादि । 
तथता प्रज्नपयतौति । सवधर्मनुयायिनौ तथतामेकरूपेण 

व्यवस्थापयत्यनेन तथताप्रज्नपनन्नानसुक्तम् । तदेवाह । 
यैव चेत्यादिना । ननु धमिभिन्नत्वे कथमभेदस्तथताया 

इति । तत्कस्य इतोरित्याश्ड्याइ । उक्तं होत्यादि । 

यसमात् पञ्च स्कन्धा लाकं इत्यादि । संक्नाता संस्याता 
इति भगवता पञ्चस्कन्धः सर्वधमम॑निदेशधिकारे कथितम् । 
तस्मान लाकोऽन्यानित्यादिलशणो भिनः, केवलं सन्नि- 
दितविनेयप्रतिपत्त्यपेश्षया भिन्रधमित्वेनोक्तः । तदेव वक्त्- 

तत्वतोऽनुत्पाद्रूपत्वेन वस्तुधमंसमतिकरमान्नेकत्वं नापि 
नानात्वमिति । श्रन्यतारूपेणेकैवेषा तथता सर्वधर्म- 
व्यापिनौ घटपटारेरनेकस्माद्वावात्। प्रागभावादिलक्षणा- 
चाभावादपगता प्रयोगमार्गे। तथा दशंनभावनाविशेषः 
निष्ठामागेषु च । यथाकममश्षयत्वादविकारत्वाददैभौकार- 

त्वादेकेवैषा तयतेति योज्यम् । पर्नापारमितामागम्थाभि- 
सम्ब्ञत्यनेन (. 272, 1) तथतावबोधन्नानमावेदितम् 
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लाकस्य लाकं सन्दश्यतौति । भावाभिनिवेशिनो लज्लाकस्य 
न न न ~ 

मायोपमं लाकं कथयति | कल्पितपरतन्लपरिनिष्यन- 

स्रभावानां मायोपमदश्ना्चथाक्रमं तथतां जानाति । 
अरवितथतां जानाति। अनन्यतथतां जानाति) इति 
|" कि 2 ए + 

पदचयं वाच्यम् । तथतामभिसम्बुद्धः संस्तथागत इत्युच्यत 

इत्यनेन तथतापरिज्ञानमावेदितम् ! कोच भगवन्नन्यो 

ऽधिमोश्यत इति । नैव कथिदनियतगोच्रादिरधिमुज्चति ! 

किं तहिं विशिष्ट र्व पुद्गल इत्याह । अविनिवतनौय 

इत्यादि । अभिसम्बद्याखयातानि इति । तथतासमा- 

ख्यानज्नानमनेन निर्दिष्टम् । अश्याऽयैवाख्यातेति । 
उत्पादाद्रा तथागतानामनुत्पादादा तथागतानां श्ितै- 
वेषा धर्माणं धर्म॑तेति वचनादशया तथताऽश्यत्वेन 
निर्दिष्टा) तथतावबोधादिज्नानचतुष्टयभेकौकत्य निदिष्ट- 
मेवमतो न्नानलश्षणं सवन्नतासङ्गहोतं षोडश्रकारं 
भवति । तथा चोक्तम् । 

तथागतस्य निर्त्तौ लाके चालुञ्धनात्मके । 
सत्वानां चित्तचर्थासु तत् संक्षेपे बदह्िगंतौ ॥ १४॥ 
अश्याकारतायाञ्च सरागादौ प्रविस्तृते । 
मदङ्ृते ऽप्रमाणे च विक्राने चानिद्श्ने॥ १५॥ 
अद श्यचित्तन्नाने च तदूम्मिच्जञादि संज्ञकम् । 
पुनस्तथताकारेण तेषां ज्नानमतः परम् ॥ १६। 
तथतायां सुनेर्बोधतत्पराख्यानमित्ययम् । 
सर्वन्नताधिकारेण ज्रानलक्षणसङ्खन्हः ॥ १७॥ इति 
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तदनन्तरं मागेन्नताधिकारेण ज्ञानलषणकथनाथेमाद । 
अथ खलु शकदेवन्द्रप्रसुखा इत्यादि । कथं भगवन्च 

लसछणानि स्थाप्यन्त इति । केन प्रकारेण मागंन्नताधिकारे 

ज्नानल्णानि निदिश्यन्ते । श्रन्यमित्यादि (- 73, 1) । 

श्रन्धतानिमित्ताप्रणिहितानुत्पादानिरोधासंक्गणव्यवद्ा- 
नाभावन्नानान्यष्टो खश्ब्देनोक्तानि । खभावन्नानं निर्वाण- 
मिति। अनिभ्रितज्ञानं धम॑धातुरिति। आकाश 
लघ्रणन्नानं तथतेति । रवं ज्ञानचयं व्यवस्थापितम् । 

नियुक्तिकश्वेदमिति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्धाद । अनि- 
चितानि _ दीत्यादि। यस्मादेतानि ज्ानलष्णानि 
तत्तोऽनुत्पादरूपत्वात्न कचित् प्रतिबद्धानि, तस्मा- 
यथोक्तखभावानौति वाक्याथैः। धर्मताऽविकोपनाधैमादह । 

नैतानि लक्षणानौत्यादि । चालवितुमिति विकोपयितुम् । 
तथैव तत्कस्य हेतोरित्याश्चाद । सदेवमानुषासुरोऽपि 
हौत्यादि । रतल्लक्णए _रुवेति। अविकोपितमायोपमो 
धमताखभावः। , असंस्कारन्नानाथैमाह । नाप्येतानि 
लष्णानि केनापि दस्तेन स्थापितानौति। असंछ्तत्वा- 

` देव भावानामिति भावः । अविकल्पन्नानं वक्तमाह । यो 
देवपुचा इत्यादि । संखछछतत्वे कथं न सथापितमिति । 

(भ स + श +) का) गा ह) 

समुद्तत्वादित्यथः । प्रभेदक्नानाथैमाह ८. 2741) । अथ 
खलु भगवस्तानित्यादि । तथागतेन प्रकाशितत्वात कथं 
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पु्व॑मवस्थितानौति । तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । यथैता - 
नित्यादि । आश्यातानोति । श्रन्यतादिरूपेण प्रभेदत 
इति शेषः । अलघ्षणन्नानं कथयन्नाद । गम्भौराणि भग- 

माथेतोऽलक्षणन्नानं निष्यन्नावस्थायां यदत प्रज्ञापारमिता 
बुद्धानां तदेवाह । असङ्गन्ानायेत्यादिना । अनिष्यना- 
वस्थायां पुनर सङ्गन्ञानाय भाव्यमाना प्रज्ञापारमिता तथा- 
गतानामेवं स्वाकारं गोचरो ज्ञानविषयौभवति । अस्य 
जाकस्य सन्दशैयिचौति। यथोक्तैः षोडशप्रकारमर्मन्नता- 
ज्नानैर्लोकततत्वसाश्षात्करणाल्लोकं सन्द भयति। तथा चोक्तम्। 

श्रन्यत्वे सानिमित्ते च प्रणिधानविव्जिंते । 
अनुत्पादानिरोधादोौ धर्मताया अकोपने ॥ १८॥ 
असंस्कारेऽविकंल्पे च प्रमेदालक्णत्वयोः । 
मागेज्ञताधिकारेण ज्ञानलक्षणमिष्यते ॥ १९ ॥ इति 

तदनन्तरं सवाकारक्नताद्रारेण ज्ञानलक्षणाधमाह । 
यथा सुभूते तथागता इत्यादि । तच खधर्मोपनिश्रय- 
ज्ञान सम्यक्सम्बद्धस्य कथयन्नाह । इमं धम प्रन्नापारमिता- 
मित्यादि । अस्थानत इत्यनभिनिवेशतः । विदरन्तौति 
दष्टधमसुखविहाराथैमधिगतमथमासुखौरत्य विहरन्ति । ¦ 
सत्कारगुरकारमाननापूजनाच्रानानि वक्तुमाह । धमं 
सत्वुवन्तीत्यादि । पूजयन्तीत्यस्याथे प्रयोगण्ष्टावस्थाभेदे- 
नाह । अचेयन्त्यपचायन्तौति सामान्येन निर्दिश्य 
विशेषाथमाह । प्रज्नापारमितवेत्यादि । विशेषगरदणे किं 
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निबन्धनमिति । तत्कस्य हेतो रित्याश््याह । अतो हि 

सुभूत इत्यादि । तच छतज्नाः प्रलयुपकारकरणात् । छत- 
वेदिनोऽल्पस्याप्यु पकारस्य मदृक््वेन स्मरणात् । यानं 

महायानं प्रतिपद शनादिमागेः। अनुल्लौतेऽनुपरिपालय- 

तौति ®. 275, 2) । तयोरेव यथाक्रमं वणेवद्नात् । 
अृतकन्नां वक्तुमाह । पुनरपरं सुभूते तथागतेनेत्यादि । 

तच कारकदहेतोरसच्वादकताः। विनाशहेतोरभावेना- 
विकृताः । संस्तस्वरूपविरहादनभिसंख्ताः। सवेचगज्रानं 
कथयन्नाह । प्रज्नापारमितां हौत्यादि ! . रवं सवधर्मेषु 

जानं प्रहत्तमिति । अक्तकत्वाद्यवगमेन ज्ञानमुत्पन्नम् | 

तच्चतोऽनुत्पन्नत्वे भावानां कथं दश्यद शकद् शनमित्याह । 

यदा भगवन्नित्यादि । तच मनोविक्नानेन परिच्छेदा- 
भावाद्जानकाः। चक्षुरादिविक्नानेनोपलम्भविरहा- 
दपश्चकाः। नियुक्तिक रवायमनुवाद् इत्याद । कथञ्चे- 

त्यादि। यस्मात्सवंधमस्तत््ेनोत्पादाभावाच्छुन्या ग्राद्य- 
ग्राहकसम्बन्धानुपपत्तेरनिभितास्तस्मादजानका अपश्यका 
इत्यथः । प्रज्नापारमितां चागम्येत्यंभूतध्मावबोधेन साक- 
स्याद्शेनमेव दशनं तच्वतः। संहत्या तु यथाप्रतौत- 
मेवेति भावः। अदृष्टाथैदशेकन्ञानं निदिंश्नाह । रूपस्या- 
इष्टत्वादित्यादि । रूपाद्यदशनमेव लाकस्य तच्वतो द् शन- 
मिति भावः। तदेवाहइ। कथं भगवन्नित्यादिना 
(7. 26, 4 । न रूपालम्बनमिति। न रूपादि निभौसं सेव 
लाकस्य दष्टतेति सर्वमिति न जानाति। सच सदिति 
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जानाति । असचासदिति वचनाद सतो लाकस्यादशनमेव 
दशनम् । परिश्ि्टज्ञानकथनाथेमादइ । कथञ्चेत्यादि । 

इति लाकः श्रन्य इति लाकश्रन्यताकारन्नानमुक्तम् । 

दति लाकं छखचयतोति लाकश्रन्यतास्चकंक्ञानम् । रवं 
पयतौति। लाकश्रन्यताज्नापकन्नानम् । रवं लाका 

सन्द श्यतीति । लाकश्रन्यताद् शकन्नानमित्येतानि चौणि 

ज्ञानानि यथाकमं संग्हौतपरिपाचितविमोचितानां 
विनेयानामर्थाय वेदितव्यानि । “तिखः स्वेन्नता- 

ाभिप्रेतय चिविधायपुद्नलाधिकारेण यथाक्रमं प्रदे शटत्ति- 

मुदेश्टत्तिं प्रत्यक्षटत्तिं वाधिषृत्यावगन्तव्यानौ"त्याय- 
विमुक्तिमेनः। इति लाकोऽचिन्त्य इति । अचिन्त्यता- 

ज्ञानम् । इति लाकः शन्त इति । शन्तताक्ञानमिति 

जाको विविक्तं इति । लाकनिरोधन्नानम् | इति लको 

विशुद्धीत्यादिना सं्वानिरोधन्नानच्च गदितमवगन्तव्यम् । 
स्वकारन्नतासंग्रौतानि यथोक्तान्येव पोडश्न्नानान्यव- 
सातव्यानि । तथा चोक्तम् । 

सखधर्मसुपनिभित्य विदारे तस्य सत्कृतौ । 
गुरुत्वे माननायाच्च तत्यूजाऽकतकत्वयोः ॥ २० ॥ 
सर्वच इत्तिमज्च्ानमदृष्टस्य च दशकम् । 
लाकस्य श्रन्यताकार शएचकंन्नापकाक्षगम् ॥ ₹२१॥ 
अचिन्त्यशन्ततादशिं ज्लाकसं्वानिरोधि च। 
ज्नानल्षणमिन्युक्तं सवा कार ज्ञतानये ॥ २२॥ इति 
श्रमिसमयालद्धारालोकायां प्रन्ञापारमितायास्यायां 

लोकसन्द शनपरिवर्तौ नाम द्वादशः ॥ 
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सामान्यरूपतया ज्ञानाकारेण परिच्छिननानां विशेषो 
ज्तेय इति । ज्ानलक्षणानन्तरं विशेषलश्णं सामान्येन 

पोदवातयन्नाह। अथ खल्वायुष््रानित्यादि @. 277, 2) । 
महाछत्येनेति। अचिन्त्यातुल्यादिविशेषविशष्टेदुखादि 
सत्यविषयैः षोडशमि्धर्मान्वयन्नानक्षान्तिन्नानक्षणैविंशेष- 
ल्षणस्वभावेस्तथागतत्वाद्यथाय प्रत्युपस्थितेत्यथैः। तथा 
चोक्तम् । 

अचिन्त्यादि विशेषेण विशिष्टैः सत्यगोचरैः । 
विशेषलक्षणं षड्भिदंशभिश्चोदितं ्षशैः॥ ₹३॥ इति 
वतश्ब्दोऽवधारणे । कः पुनरचिन्त्यादिविशेष इत्याद । 

अचिन्त्यकत्यनेत्यादि । अचिन्त्यातुल्याप्रमेयासंस्येयतामि 

स्तावद्िशेषेयथाक्रमं दुःखसत्यचतुःछणएसंग्रहौ तैविशेष- 
लश्चणमुक्तम्। असमसमरृ्येनेति। सरवेषामेवेदं 
विशेषणम् । रुषाच्च व्याख्यानं ग्रन्धत॒ रव भविष्यति । 
निरूपपत्तिक रवायमनुवाद् इति श्याख्यातुमाद । कथ- 
"ेत्यादि। तत्र तथागतत्वमित्यादिपदचतुष्टयमादर्णदि- 
ज्नानचतुष्टयमेदेन योज्यमिति पूवाचायौः। तथागतत्वादि- 
निष्यादनादचिन्त्यक्त्यत्वमेवमुत्तरचाप्यतुल्यकत्यत्वादिकं 
ग्राह्यम् । चित्तचैतसिकादिप्ररृत्तौ कथं चिन्तयितुं न शवय- 
भिति। तत्कस्य. हेतोरित्याश्ड्याइ । न हि चित्तमित्यादि । 
चित्तं मनोन्नानां, चेतना मानसं कर्म, तज्छरे वाङ्घायकर्मणौ 
चैतसिको वा प्रन्नादिरालम्बकभावेनाच बुह्त्वादौ न 
प्रतते। सवेविपर्यासापगमादिति भावः तुलयितुं 
वेति । बुद्धा खरूपमवधारयितुम्। अप्रमेयं हौत्यादि । 



अभिसमयालङ्गारालो कः । ३४७ 

यस्मात् प्रमातुमश्क्यम् । असंख्येयं हौति । यस्मादेकत्वा- 
दिना गणयितुं न पायते । कृतः पुनरुत्तर इति। समा- 
भावादसमस्य कस्मात्पुनरुत्तरः प्रतिविशिष्टो भविष्यत्यतो- 
ऽसमेनात्मना समस्तुल्य इत्यसमसमो भगवान् सवनः । 
रुतदृक्तम् । “ तथागतत्वादिकमेव स्र चिन्त्यादिपदै- 
व्याटत्तिभेदेनोच्यत ” इति । पद परमत्वेन तथागतत्वादिक- 
मेवाचिन्त्यादिविशिष्टमित्यवगम्य रूपादौ सन्देहादाय- 
सुभूतिराह । किं पुनरित्यादि (. 8, 6) । न्यायस्य 
तुल्यत्वादिष्यमिप्रायेणादइ । रवमेतत् सुभूते एवमेतत् 

रूपमपौत्यादि । पूववत् तत्कस्य हेतोरित्याशड्याचिन्त्या - 

तुल्यते तावत् पूर्वोक्तामिप्रायेण कथयन्नाह । रूपस्य हि 
सुभूते या धम॑तेत्यादि । रूपमपि सुभूते ऽप्रमेयमित्यादिना 

(1). 279, 1) । अप्रमेयतां व्याचष्टे। कथं प्रमाणसद्धावेऽप्रमेया 
इति। तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याद । रूपस्य हि सुखूते प्रमाणं 
न प्रत्रायत इत्यादि । अप्रमाणत्वादिति । त्वतोऽनुत्पन्न- 

त्वेन सर्वध्मणामप्रमाणत्वात् प्रमाणं न विद्यते । अतो न 

प्रज्ञायत इति यावत् । रूपमपौत्यादिनाऽसंस्येयतां कथ- 

यति। गणनासमतिकरान्तत्वादिति । मायोपमत्वेनैव 

रकत्वादिगणनाभिर संखहौतत्वात्। अचिन्त्यतादि कमेव 

स्यष्टयितुमसमसमताप्रतिपादनाथेमाद । रूपमपि सुभुते 

ऽसमसममित्यादि । अआकाशसमत्वादिति । समाधिका- 

भावादाकाशेन तुख्यत्वादसमसमाः। सामान्येन पुनरपि 
प्रतिपादयन्नाह । तत्कि मन्यस इत्यादि । नो दौदमिति । 



२४८ चयोदश्रापरिवतः। 

तक्तो निःखमभावत्वादिति भावः। दार्धन्तिकाथें वकत 

मद । रखवमेव सुभूत इत्यादि (7. 280, 1) । अननं पयोये- 

रेति, आकाश्दष्टान्तनिर्देन । तथागतधमौ इति । 

अचिन्त्यतादिभिरेव सर्वप्रकारं तथागतानां धमौधि 

गमादुपसंहाराथैमादइ । अनेना पौत्यादि । तदेव स्य्टय- 

न्ना । रते च सुभूते तथागतधर्मा इत्यादि । विन्नान- 

गतस्येति मायोपमप्रतिभासप्रा्तस्याथैस्याचिन्त्यतादि 

व्यपदेशः । संदत्या । उपसंहाराथेमाह । तस्मात् सुचत 

इत्यादि । अनाखवधर्मदेशना सम्पन्नदेतुकानां विफला 

नास्तत्याह । अस्यां खल् पुनरित्यादि । अनुपादाया- 

खवेभ्य इति । क्ोश्वासनाबौजाधानमश्त्वा लभेभ्य- 

धित्तानि विमुक्तानि । विरजो विगतमलं धमषु धमचक्त्- 

विशुद्धमिति। दुःखसत्यादौ धम॑न्नानक्षान्तिभिविरजः। 
धर्मन्नानैर्विगतमलम् न्ेयविषये धर्मचक्षुः पूर्वोक्तमपगत- 
दोषसुत्यन्नम् । क्षान्तिः प्रतिलब्धेत्यनुत्पन्नाः सवधम इति 

धर्मनिध्यानश्छान्तिदुःखधमन्नानश्ान्तिव प्राता । ते च 
विंशतिमाचा बोधिसच्वाः। यद्यप्यना दिबुद्वंशः प्रतिबुद्खो- 
त्पादे चासंस्येयसत्वपरिनिर्वाणं तथापि संसारिणां 

परिक्षयो नास्ति, अनन्तादाकाश्वत् । न हि पवताद्- 
नेकावरणसम्भवेऽपि नभसः परिक्षयोऽसतौत्यके । ये प्रति- 
पक्षसन्निधावपचयधर्माणो दृष्टासि प्रतिपश्ात्यन्तसण्डद्वौ 
सम्भवदत्यन्तापचयधर्माणो यथा कनकमलादयः। नैरा- 
व्यादिलक्णएप्रतिपश्षसम्मसोभावेनापचयधर्माणः संसारिण 
इति सखभावदहेतुबलात् संसारिणसुच्छेद् इत्यपरे । सर्वायं- 
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पुद्नलसङ्गनह विशेषं समुदये प्रथमशणएसङ्गनहहौतं वक्तुमाह । 
गस्भोरा भगवनित्यादि (0. 281, 1) । मातरि बुत्वा्य- 
प्रतिबन्धात् कथं महाक्त्यत्वमिति । तत्कस्य हेतोरित्या- 
श्या । अच दत्यादि । सर्वक्तासमायुकतेति सर्वा- 
कारन्नता । प्रन्नापारमितायां प्रतिबद्धा। सर्वकार्यप्रति- 
बड्त्वमेव मातुष्टान्तेनाह । तद्यथापि नामेत्यादिना । 
मूधाभिपिक्तस्येति। अष्टाद्शमहाकुलिभिरभिषिक्तः । यदा 
राजहस्तिकरोदकाभिषिक्तः। जनपदस्थामवौयप्राप्तस्येति । 
स्वराज्यविगमभयाभावाञ्ननपदविषये स्थामप्रात्तः। तनि- 
ग्रहानुग्रहसामण्ययोगाद्ोयप्राप्तः। कत्यानीति व्यापाराः 
अमात्यसमायुक्तानौति । प्रतिबन्वानि । तच कायवाग््धा- 
पाराभावाद्ययाक्रममस्योत्सुकोऽपहतभार इति योज्यम् । 
परिग्रहाभिनिवेशमन्तरेणधिगमानुपपत्तिरित्याश्ड्याह । 
कथं भगवन्नित्यादि । परिहाराय प्रतिप्रञ्रमाह । तत्वं 

मन्यस इत्याद्ना (०९, 1) । परिग्रहं वाभिनिवेभं 
वेति । यथासंख्यं ग्राद्यग्राहकविकल्याभ्यामवग्रहमित्य्धैः | 
नो हदं भगवन्निति । अयमच समासाथेः। यस्मादार्य- 

पुदृलस्य निर्विकल्पेन ज्ञानेन दृर्भनमार्गादौ सितस्य 
ग्राह्यमिदं फलमहं ग्राहकं इत्येवमरूपो विकल्पो न समुदा- 
चरति, सवेविकल्पप्रतिपश्षत्वात्तथाभूतन्नानस्य । अन्यथा 
साभिलापविक्नानैयथावश्थितवसू्वनुभवानुपपत्तेसथ्यत्तान - 
वियुक्तत्वेन मागोसम्भवात् क्तेश्प्रह्ाणवेकल्ये सत्यत्व 
फलादयो न स्याच्छतचिन्तावस्धायामिव ) तस्मान्मार्गा- 



३५० चयोदण्रपरिवतेः। 

द्यत्ितस्यैव यो गिनोऽपगतैकत्वाभिनिवे वचनादि विकल्प 

वत समारोपरहिता ग्राद्यग्राहककल्पनामतिरूपजायते । 

तथा च वल्तुतच््वाग्रहणान्नाहं तं धमं समनुपश्यामौति । 

रतदेवातुवदनाह । एवभेतदित्यादि। ओपलम्भिकजना- 

नुकम्पयाडइ । | सवत्नतापि भगवन्नित्यादि । तस्मात्तेभ्यो न 

वक्तव्यमिति भावः । पुरुषविशेषवेदनौयताविरशेषं दितौय- 

छणसङ्गरौतं कथथन्नाह । अपि नु खल पुनरित्यादि 
य 1 

तच प्ररुतिसमुदानौतगम्भोरध्माधिमोष्गोचत्वेन यथाक्रमं 

हेतुसम्यन्नाः। दौधंराचावरोपितकुशलमूलाः । गोचदयस्य 
तथागताधिष्ठानेन दद्य पददथमध्ये पूर्वजिनकछलाधिकारा 

इत्यक्तम् । तच गम्भौरा दुंश दुरनुबोधेति। पदचयं 

कल्यितादिखभावचयानुपलम्भतोऽवगन्तव्यम् । अमा- 
धारणताविशेषं ठतौयक्षणसंख्हौतं नि्दिंशन्नाद । सचे- 

इञगवन्नित्यादि (ए. 288. 1)। अद्धानुसारि भूमाविति निवेध- 

भागौयावस्थातः पुव सम्भारभूमौ दानाद्नुष्ठानसुप- 
लम्भयोगेन कुयैः। शान्तिमिति धममनिध्यानकान्तिः । 
अवणावस्थायां प्रयोगमौोलमेदेन रोचयेह्वेषयेत्। चिन्ता- 
वस्थायां तथेव चिन्तयेत् तुलयेत्। भावनावस्थायां पूववदु प- 
परोक्रेत उपनिध्यायेदिति वाच्यम् । धिप्राभिन्नताविशेषं 
चतुधैश्चणसंखौतं प्रतिपादयन्नाह । एवमुक्तं भगवान्नि- 
त्यादि । यावदिति वचनादोधिसत्लादिपरिग्रहः। निर्वाण- 
मिति तथागतत्वम् । अन्युनापुणेताविशेषं निरोप प्रथम- 
छणसं्द्ौतं वक्तमाह । अथ खल ते कामावचरा 

^ 9 1 
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इत्यादि । महापारमितेयमिति । न्युनपरिपुशेत्वाभावा- 
न्महानुभावयुक्ता । अविदूरं गत्वाऽन्तहिता इति भगवतः 

प्रारृतदशेनविषयं यावत्प्यां गत्वापरेण ख्यां गता 
इत्यथः । 

अभिसमयालङ्गारालोकायां प्रज्ञापारमिताव्याख्यायां 

अचिन्त्यपरिवर्तौ नामः चयोदशः ॥ 



२१२ चतुद शपरिवतः। 

तौत्रप्रतिपत्तिविशेषं दितौयक्षणसंख्डौतं कथयननाह । 

यो भगवन् बोधिसच इत्थादि 0. 284. 2)। सह अ्रवणेनेति। 

अवणमाचानन्तरम् । तच अवणचिन्ताभावनाकरिया- 

विरोधेन यथाक्रमं नावलैयते न संलौयते नावतिष्ठते | 

यतोऽज्नानसंशयमिथ्याज्ञानविरदान्न धन्वायति न विचिकिं 

त्सति न कांश्तौति पदार्थो वाच्यः। अभिलाषयोगा- 

द्भिनन्दति । न विष्रष्ौकरिष्यति मानसमिति। न 

विप्रतिसारज्चित्तमुत्पाद यिष्यति। करिष्यत्यनुबन्धमिति 

धर्मभाणकस्यापरित्यागात्तदेवाह । अनुगमिष्यति धमा- 

भाणकं नोतखश्यतौीति। रतदेव दृष्टान्तेन वक्तमाह । 

तद्यथा नाम सुभूत इत्यादि कायगता चेत्यरोगता 

करणात् पुस्तकगता वेति पुस्तकधारणत् । ससुद्ागम- 

विशेषं ठतौयशृणसङ्गहौ तं वक्तुमाह । स्याद्गवनेतैरित्यादि 

(7. 285, 1) | स्याद्धवेत् । किमिति काका प्रश्नः। रुतैरेव 

गरीरिति प्रज्ञापारमिताधिमोक्चानवलयादिभिः। अन्वय- 

मुखेन परिरन्राह । स्यात्सुभ्रूते बोधिसत्त इत्यादि । व्यति- 

रेकमुखेनापि निदिशन्राह । येन खलु पुनरित्यादि । 

नियक्तिक रवायमिति। तत्कस्य इदतोरित्थाश््याद । 
तथा स्यास्यामित्यादि । रुतदुक्तम्। ^ यस्मान्मातु 

वीसनाधानवेकल्येन कांक्षायितत्वादिकं भवति, तस्मात् 

पूवेमपरिष्च्छकजातौय” इति। तदेव स्पष्टयनाह । 
पुनरपरमित्यादि । तावत्कालिकोति। कतिपयादिनानु- 

बन्धिनौति । संहियते चेति। विरोधप्रत्ययबलादपनोयते । 
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असंदायां चेति परिष्च्छाबाहल्येनाश्वयोत्तरा । तथैव 
तत्कस्य हेतोरित्याह । रवं द्येत् _ सुभूते भवतौ- 
त्यादि । धमतेषा यत्कारणानुविधायि तत्कार्यमित्य्थः। 
येन पुव न सम्यरिष्षटत्यादौ (. 286. 2) तु सर्वकालमिति 
भावः। यतोऽनन्तरभेवोक्मेकं वादिनमित्यादि । कच्चि 
त्कालं _छन्दोऽनुवरतत इति। कतिपयदिनाभ्यासबलात्ताव- 
न्माचमभिलापो भवति । कारणानुरूपत्वात् कार्यस्येति 
मतिः। उल्किप्यत इति । अद्वातो अश्यते । अवसौद्- 
तौति श्रह्वायोगेऽपि । चलाचलेति प्रतिनियतधर्मना- 
लम्बनात् । तदेवाह । तूलपिचुपमश्चेति। तूलवर््ि- 

करणाय मंत तूलकं तूलपिचुः । तेनानवास्थितसाधम्य- 
त्सदशस्तदुपमः खवणाद्यवस्थासु प्रथोगादिषु वा यथा- 
संख्यं नानुग्रहौष्यति नानुवर्तिष्यते नानुपरिवारयिष्यतौति 
वाच्यम्। आलम्बनवि गेषं चतुधेश्णसं हतं निर्दि शना । 
तद्यथापि नमेव्यादि । बाच्याध्यात्मिकोपद्रवाभावात् । 
सखस्तिनाऽनन्तरायेणेति इयोरूपादानम् । तदेवाह । 
अश्ता्ानुपदताञेति। व्यध्वनौत्यन्तराल रव मागें 
विनाश्मापल्स्यते । अस्ति अद्धत्थादि (. 287, 1) । तच 
श्रह्ास्तित्वेनाभिसम्पत्ययः। क्षान्तिर नुत्पाद् दिधर्मश्मणम्। 
रुचिर वग्रहः। छन्दः कर्तुकामता । वौं कुश्लात्साहः । 
अप्रमादः कुश्लाकुशलयोयेथाकमं सेवनासेवने। अधि- 
मुक्िनिश्चयावधारणम् । अध्याश्यः परोपकारादिप्रवशं 
चित्तम् । त्यागः फलेन सह स्वखपरित्यजनम् । गौरवं 
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च्येतत्सुभरूत इत्यादि । आकोटितानाकोरितनौग्रहणं प्रति 
पत्तिवैकल्यसाकल्यन्नापनाथैम् । सम्यरिग्रहविशेषं ठतौय- 
छणसङ्गहौतं प्रतिपादयन्नाह । कथिदेव पुरुषो जौर 
इत्यादि 1. 290, 6) । तच जराजजंरितगाचत्वाज्जौ रीः । 
वयःप्रात्तत्वन इद्ः। सुभाषितदूर्भाषिताविवेकत्वा- 
न्महल्लकः । पित इत्यपहतः। तथेव तत्कस्य हेतोरित्या- 

शङ्खा । यथापि नामेत्यादि । जौशैपुरुषस्य परिग्रहा- 
परिग्रहोद्ाहरणं प्रन्नापारमितोपायकौश्लपरिगरहापरि- 
ग्रहाभ्यां यथायोगं संसारनिर्वाशैकान्तपातापाताथपरि- 
दौपनाथैम् । 

रभिसमयालद्धारालोकायां प्रज्ञापारमितावयाख्याया- 

मोपम्यपरिवर्तो नाम चतुदशः ॥ 



३५६ पञ्चदश परिवतेः । 

अनाखादविशेषञ्चतु्श्णसङ्गहौतं निदिंशन्नाद । 

आआदिकमिंकेणेत्यादि (®. 292, 2) । तच कायेन वाचा 

परिवारादिप्रदानेन वाऽराधनाद्यथासख्य सेवितव्यानि 

भलतव्यानि _ पर्ुपासितन्धानि इति योब्यम् । योग 
मापद्यस्ेति । देयदायकप्रतिग्राहकाद्यनुपलम्भयोगेन 

प्रतिपत्तिपरो भव । मा रूपतः पराक् इति। मा 

रूपाद्यभिनिवेशयोगेन ग्रहौरित्यथः । तथेव तत्कस्य देतो- 

रूपत्वात् सर्वाकारज्ञता न केनचित् प्रकारेण प्रत्यवमघ- 

णौया। पेथालमिति। तत्सवेमनुत्तरायामिति (. 2, ।)। 

यावत् कुलपुच सवंेत्ययं गन्धः प्ौलादिपारमिताचतुष्टये- 

ऽतिदेशनौयः। अतुपुवेशेति। आदावात्मादिनिरा- 

करणेन वाद्ये प्रतिष्ठाप्य पश्चात्कल्पितपर तन्त्रपरि- 

निष्यन्नस्वभावकथनेन वैधातुकचित्तमावावगमे नियोज्य 

तदनु सम्यगथैक्रियासु योग्यमयोग्यं तथ्यातथ्भेदेन संखति 

सत्यदयमविचारैकरम्थपूरवपर्वस्कारणाधोनं निर्दिश्य 

तथ्यसंदतौ स्त्वा वथाद्शनं मायापुरुषेणेव दानाद्या- 

चरितव्यम् । परमाथैतोऽनुत्पाद् श्च भावयितव्य इत्ये वंक्रमेण 

प्रन्नापारमितायामवतारयितव्यः। तदेवं षोडश्ण्रकार 

विशेषलश्षणमावेदितं येन शआ्रावकादिमागेभ्यो बोधिसत्वा 

दौनां मागेन्नतादिदये विशेषमा्गो विशिष्यते । अतस्तेषां 

यथोक्तविशेषविकलाऽभिन्नादयत्यादनलक्षणत्वेन सुगमत्वा- 

न्रोक्तः। तथा चोक्तम् । 
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अचिन्त्यातुल्यते मेयसंख्ययोः समतिक्रमौ । 
सवायसंग्रहो विक्नवेद्यासाधारणक्नते ॥ २४ ॥ 
ध्ि्रज्ान्यूनपुणेत्वे प्रतिपत्समुदागमौ । 
अआलम्बनञ्च साधारं साकल्यं संपरिय्रहः॥ २५॥ 
अनाखाद्श्च विज्ञेयो विशेषः षोडशत्मकः । 
विशेषमार्गो मागेभ्यो येनान्येभ्यो विशिष्यते ॥२६॥ इति 
विशेषलकषणेनावच्छिनायां किं कारिचमिति कारिच- 

लक्षणं वक्तव्यम् । तच हितसुखकारिचे निर्दिशन्नाद । 
दुष्करकारका भगवन्नित्यादि (. 29>. 9) । रुवंरूपमिति । 
बद्धत्वनिष्यादकमविकलं कारणमित्यथैः। तचानागत- 
तद्ात्वसुखोपसंहाराभिप्रायेण हिताय सुखायेति दयमुक्तम् । 
एतच्च दयमनुकम्पया स्यादित्याह । लेाकानुकम्ायै सम्प्र 
खिता इति। चाणादिकारिषप्रतिपादनायोदेशमाह । 
लाकस्य चाणं भविष्याम इत्यादिना । तच चाणकारिचं 

निदिं श्राह । कथञ्च सुभूत इत्यादि । तच व्यायच्छन्त 
वोयमारभन्त (1. 294, 3) इति । प्रयोगासन्तुषटिवौयषभ्यां 
यथाकमं योज्यम् । चाणं भवन्तौति ! अविपाकधर्मतायां 

स्थापनात् । शरणकारिचं वक्तमाह। कथच्चेत्यादि । तच 
॥ 2 

जातिरभूूत्वाभावः, जरा पूराणौभावः, व्याधिरस्वास्थं 
मरणं पृवंकमांकितिनिकायपरित्यागः, शको वैमनस्यं, 
परिदेवः भ्रियगुणनुसमरणसदितं कऋन्दनं, दुःखं कायिकम- 
शन्तं वेदितं, दौमनस्यं चैतसिकं पुर्ववत्, उपायासो भारो- 
दहनादिः । शरणमिति। आत्यन्तिकदहितोपसंहारार्थेन । 
लयनकारिचं निदिंशन्ाद। कथञ्चेत्यादि । अश्षेषायेति । 

७१.0० पिनि भक न ५५५ 
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रूपा्यतुत्पादाय लयनमिति। दूःखहेतुनिवर्तनार्थेन । 

अश्लेषाथैमेव स्पष्टयन्नाह । कथं भगवन्नेष इत्यादि । 

ज्नानदशनादिति (10. 295, 3) | अस्िन्पसङ्ग यथानिदिं्टाथे- 

साक्षात्करणं ज्नानद शनम् । परायणकारिचं प्रतिपाद्य- 

ताइ । कथञ्च सुभूत इत्यादि । यत्सुभरते रूपस्य पार न 
भा 

तद्रूपमिति । प्रकषगमना्थेन रूपस्य यत्पारमनुत्पादो 

निःखभावता न तद्रूपं भवतौति संहत्या । परमाथेतः 

पुनयंथा पारं श्रून्यता तथा रूपम् । 

धर्मधातुविनिसुक्तो यस्माइर्मो न विद्यते । इत्याद । 
यथा सुभूते पारं तथारूपमिति । अभिसम्बुद्वा 

रवेति। इदानौमपि श्रून्यतारूपत्वादुद्त्वावस्थायामिवाधि- 
गताः सर्वधरममास्तस्मादेतत्सुचाभियोगो व्यथे इति भावः । 
ान्त्यातकविकल्पसद्वावात् कथमभिसम्बद्धा इति । तत्कस्य 
हेतोरित्याश्ड्याइ । न_तत्यादि । विकल्पस्यानुत्याद- 
रूपत्वाद्रूपादिपारे विकल्यो नैवास्तौत्यथैः। अभिसम्बुद्ा 

रुव भवन्ति सवधम इति । तत्त रवेति शेषः । संहत्या 

पुनरनादिकालोनसमारोपापनयनाय छचाभियोगः 

सफला भवेदिति भावः। संदत्यधिगममेवावेदयन्नाह । 
दद्मपौत्यादि । बहशो बहधो पायं भावयन्त्युपनिध्यायन्ति 
नच साक्षात् कुवेन्तौदं परमदष्करं सहसा कतुमशक्तम् । 
न चावलौयन्ते दानादिपारमितापुरणे च कोशौद्यं न 
प्रतिपद्यन्ते । रते धमा इति। प्रकृतिपरिजिरतत्वादि- 

लष्रणाः। परायणं भवन्तोति। धमदेशनया संसार 
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निवाणसमतोपसंदहदारा्थेन चातारो भवन्ति । द्ौपकारिचं 

वक्तमाद । कथञ्च सुभ्रूत इत्यादि। उदकपरिच्छिना 

इति । जलमध्यस्िताः सखलभागाः। पृवान्तापरान्तपरि- 
च्छिन्नं रूपमिति । पुरवान्तो हेतुरपरान्तं काये ताभ्या 

परिच्छिन्नम् । तन्मध्यवतिं मायोपमसखरूपम्। रुतेन सुभूते 
[ 

परिच्छेदेनेति। तत्वतोऽनुत्पादेन । रुतच्छान्तमित्यादि । 
[मा 9 । 

पद्पच्चकेन प्रयोगदश्नभावनाऽशेक्षविशेषमागषु यथाक्रम 

मागेम्यमावेदितम् । लोकस्य दौपा भवन्तीति । उदक 
परििपतसुस्थलसाधर्म्येण पूर्वान्तापरान्तपरिच्छिनरसव- 

धर्माधिगमात् दृष्णाक्षयविरागनिरोधनिवा णद् शिकत्वेन, 

स्वपरार्थाधिगमाधारभावोपसंहारादाश्रयणौया भवन्ति । 

कथञ्चेत्याद्यालोककारिचं पुनः सालोकरनद्दौपसाधम्येण- 

विद्यान्धकारकयस्य ठष्णादिश्चयान्तभीवेन दौपकारिचमेव । 

प्रकरणं तु ज्नानालोकस्याक्रानक्षये प्राधान्यादिति 

वेदितव्यम् । अविद्याण्डेत्यादि । अविद्ैवाणडकोशपटलं 

ग्राद्ययाहकाकारादिप्रतिभासः। तेन पयवनद्धानां समन्ता- 

दाद्येन ज्ञानेन युक्तानां सत्वानाम् । तमोऽभिभरूतानामा- 

न्तरेणाविद्यावासनावौजेनाभिभूतानां सवान्नानतमोऽन्ध- 

कारं बाद्याभ्यन्तरमन्नानं विधुन्वन्त्यपनयन्तौति सम्बन्धः । 

किं कुर्वाणा इत्याह । प्रन्नायाऽवभासयन्त् इति ज्ञानालाकं 

कुर्वाणा इत्यः । परिणायककारिचं कथयन्नाइ । कथच्च 

भ्रूत इत्यादि । परिणयका भवन्तीति (. 297, 1) । 

रूपादिसर्वधर्माणां खभावेनाचुत्पादानिरोधाय धम- 
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प्रकानात्सारथिभावेन पराथेप्रतिपत्युपसंहारान्नायकाः । 
अनाभोगादिकारिचचयाथे प्रश्नयन्नाह। कथञ्चेत्यादि । 

लाकस्य गतिर्भवतौति । भिविधकारिचव्यापारोपसंहारा- 

दाखरया भवन्तौति। तच सर्वज्नताधिकारधमंदे शिकत्वेना 

नाभोगप्रत्तस््ार्थोपसंहारादाञ्या _भवन्तौत्यनाभोग- 

कारिचवं तावत् कथयन्नाह। इह सुभूत इत्यादि) 

अआकाशगतिकमिति। आकाशनिष्टम्। रतदेव कथय- 

नाह । यथाकाश्मित्यादि। तच द्रव्याभावमाचमाका शम् । 

अतौतात् कालादागमनाभावादनागतमनागते च काले 
गतिवेकल्यादगतम्। कारकदेतोरसत््वाद्क्षतं विनाश्डतु- 
विरहाद् विक्षतम् । स्ापकसंस्कारानुपपन्तेरनमिसंस्तम् । 

कालचये स्वभाववियोगाद्यथाक्रममस्ितमसंस्ितमव्यव- 

स्थितम् । अतश्वानुत्पन्नमनिरद्वम् । उपसंहाराथेमाह । 

रुवभेव सुभूत दव्यादि । च्राका शकल्पत्वादविकल्या इति । 
खतुल्यत्वानिर्विकल्पाः। अनागतमित्यादि नियुक्तिक- 
मिति । तत्कस्य दतो रित्याश्ड्याह । या सुभूते रूपस्ये- 

त्यादि ८. 298. 1) । श्रन्यता अनुत्पाद्रूपता । यदि 
नाम तस्या गमनागमनं नास्ति, तथापि रूपादौनां कथं 
न भवतोति । तत्वस्य हेतोरित्याशङ्धाह । श्रून्यतागतिका 

होत्यादि । अनुत्पादस्वभावत्वात्, सर्वधर्मः श्रून्यतादि- 
सखभावाः। तच मायोपमत्वाच्छन्यता। सव॑निमित्त- 
विगमादानिमित्तम् । प्राधेनाविषयातिक्रान्तत्वादप्रणि 

हितम् । गगनवत् प्रतिप्रभासरत्वादनमिसंस्कारः । 
तां गति न व्यतिवतन्ते। तं. सखरभावं नातिकरामन्ति। 
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अतोऽनन्तरमेवं खलु सुभूते बोधिसत्वा महासच्वाऽनुत्तरां 
सम्यक्सम्बोधिमभिसम्बुद्धाः (. 209. 6) । सन्तो लाकस्य 
गतिभवन्तौति वश्यमाणेन हारकान्तेन सम्बन्धतः । सर्व- 

ज्रताधिकारश्तु हिताद्यनाभोगपयन्ते सर्वैचकारिषे निर्वाण- 
परिदौपनाथेन वेदितव्यः। माग॑ज्नताधिकारधर्मदैशिक- 
त्वेन यथायाननिर्वाणतद साक्षात्करणोपसंहाराङ्गतिभव- 
न्तौति। यानचयनिर्याणतत्फलासाश्त्करणकारि चं प्रति- 
पादयन्नाह । अनुत्पाद्गतिका हीत्यादि (1. २५४. 9) । 
तच कंल्पितदुःखविवेकादनुत्पादगतिकाः, विकल्पितदुःख- 
विर हाद्जातिगतिकाः, धमतादूःखवियोगाद्भावगतिकाः । 
कल्यितसमुद याभावात् खप्रोपमप्रतिभासरमाचष्य विद्य- 
मानत्वेन स्वप्रगतिकाः। यथा आत्मा प्रमाणबाधितत्वान् 
न॒ विद्यते, तददिकल्पितसमुदयासन्वादात्मगतिकाः | 
धमतासमुदयस्य मायोपमत्वेनावि्यमानपरिच्छेदत्वाद- 
पयेन्तगतिकाः। कल्ितादिबिविधभावनिरोधाद्यथाक्रमं 
शन्तगतिकाः, निवोणगतिकाः, अप्रत्यद्वारगतिका इति 
पदचयं वाच्यम् । तथैव कल्पितादिकिविधमाग॑सखभाव- 
त्वादनागतिकाः, अगतिकाः, अचलगतिका इति । अतो- 

ऽप्यनन्तरं पूर्ववद्वारकान्तेन सम्बन्धः करणौयः। गति- 
कारितं कथयन्नाह । रूपगतिका हौत्यादि । रूपादि- 
गतिका धमतात्मकरूपादिखखभावाः। लाकस्य गतिभव- 

न्तौति । सर्वाकारज्नताधिकारिकसर्वधर्मदै शिकत्वेन बोधि- 
सत्वा लाकस्याञ्रयणौया भवन्तौति। यथोक्तमेकाद् शविध- 
मेव कारिषलश्षणमवसातव्यम् । तथा चोक्तम् । 
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हितं सुखं च चाणं च शरणं लयनं नणाम् । 
परायणच्च द्ौपञ्च परिणायकसंज्नकम् ॥ २७ ॥ 

अनाभोगं चिभि्यानैः फलासाक्षात्ियात्मकम् । 
पश्चिमं गतिकारिचमिदं कारिचलक्षणम् ॥ ₹८ ॥ इति 

कारिचलक्षशेनावच्छिन्रानां स्भावलश्णं कथयन् 

प्रतिपच्यथेमाह । के भगवन्निमामित्यादि (. 298. 7) । 
(५५ अ + र 

स्वरूपमावेदयन्नाह । ये सुश्रुते चरिताविन इत्यादि । 

सखभावलकषणकथनाथं प्रञ्नयन्ाइ । किं स्वभावा इत्यादि । 

परिहर्तुमाह । वैनयिकविविक्तखभावा इति । विनौयते- 

ऽनेनेति विनयो धर्मधातुः तत्प्रभवो विपश्षविवेकादविविक्तः 
सभावो येषां ते तथोक्ता इत्यनेनैव पटेन क्तैशविवेक- 

स्वभावो रागादिविविक्तस्भावत्वेन, लीशसिङ्गविवेकस्वभा वो 

रागादिलिङ्गकायादिदौष्ठुल्यविविक्तस्वभाववत््वेन, करीश 
निमित्तविविक्तष्वभावो रागादिनिमित्तायोनिशेमनसि- 
कार विविक्तसखभावत्वेन, विपश्षप्रतिपक्विवेकसभावो रागा- 

रागदेषादेषमोहामोहविविक्तस्वभावत्वेन चेति सखभाव- 
चतुष्टयं सर्वाकारन्नतागतिकत्वेनाधिसुक्तणां भावनामार्गो- 
पन्धासार्थेनावेदितम् । तामेव गतिं निर्दे्टुमाह । किं 

 भगवन्नेवमित्यादि। र्वं गतिका इति । स्वाकार 
ज्नतागतिकाः। साधूक्तत्वेनाह । रवमेतत्सुभूत इत्यादि । 

[क + ता) पात ए + न १) 

दुष्कर स्वभावं वक्तुमाद । दुष्करकारकं इत्यादि (?. 300, 6) । 

रवमेतदिति। सवधमीणामत्यन्ततयाऽविद्यमानत्वात्तद्- 

सम्बद्लतासुपादाय सवंसत््वापरिनिर्वापणदुष्कर सनाद- 
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त्वेन दुष्करकारकः। सन्नाहस्वरूपं स्पष्टयन्नाह । स खल 
पुनरयमित्यादि । तच वर्तमानरूपाद्यमिनिवेशविरदान्न 
रूपादि सम्बन्धः। अनागततप््राथेनाविसमुखत्वानन रूपादे- 
रथाय सम्बन्धः । नियुक्तिकमेवेदमिति। तत्कस्य 
डेतोरि्याश्धाह । सवेधर्मासम्बद्न इति । तत््नतो- 
ऽविचारेकरम्यत्वादिति मतिः। रेकान्तिकसखभावं प्रति 
पाद्यन्नाह । अस्य भगवन् बोधिसच्वस्येत्यादि । एवं 
मद्दासनाहसन्नद्वस्येति। रेकान्तिकसभावेन युक्तस्य । 
तच आवकभ्रूमिः प्रत्येकबुडभूमिश्च सम्यकृप्रत्तत्वादोधि- 
स्वस्य न प्रतिकांक्ितव्ा । बुद्धभूमिः पुनरमिलाषयोगेन 
नाकांकछषणोया । कथमयमर्थो लभ्यत इत्याह । कं त्वं सुभूते- 
ऽथेवशमित्यादि (1. 301. 1 । सर्वोपलम्भप्रतिपक्त्वान्मातु 
रित्यमिप्रायेण परिहरन्नाह । अस्थानं हीत्यादि । तच 
हेतुवेकल्यादस्थानमसम्भवः। फलासम्भवादनवकाशोऽन- 
वसरः। आआवकादिभूमिपाताख्यानानवकाश्त्वेन चैकान्ति- 
कभावनाऽनभिनिवेशयोगेन परिदौपिता भवेत् । उदेश- 
सभावं निदिंश्न्राह। अपि तु बुद्धभूमिरेवेत्यादि। 
प्रतिकांक्षितव्धेति । मायोपमसवेधर्माधिमोक्षादिति भावः। 
अनेनो देशभावनाऽव्यभिचारत्वेनोद्योतिता स्यात् । अनुप- 
लम्भस्वभावं कथयन्नाह । गम्भौरा भगवन्नित्यादि । 
सा न केनचिद्धावयितव्धा। भाव्यभावकभावनानुप- 
लम्भात् । तदेवाह । तां हीत्यादिना । पूववत् तत्कस्य 
हेतोरित्याश््याह । न दौत्यादि । न हि किद्गमेः परि 
निष्यन्न इति। कतुकमंकरियादिलश्षणः। कथन्ति भावने 
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त्यादि । आकाशभावनेति । तच्चलो मायोपमभावना । 

तामेव भावनां स्वा कारन्नतादिभेदेनाह । स्वेधमभावने- 

त्यादिना । तच सर्वाकारन्नतया सवाभिसमयानुत्पाद्- 

संग्रहात् सर्वधर्मभावना। मा्गज्नतयाऽनभिनिवेभेन सव- 

मागशिक्षणादसङ्गभावना। सवक्नतयाऽशेषवस्तुसङ्हाद- 
त्यन्तभावना। सर्वाकाराभिसम्बोधेन विशेषमागेरूपत्वाद- 
सम्भावना । मूर्धाभिसमयेन निष्ठामागेलक्षणत्वाद्परि- 

ग्रहभावना । अनभिनिवेशसभावं वक्तमेवमेतत्सुभ्रूत 

रवमेतदिति। स्हस्तदानपुर्वकमाहइ । अतो हि सुभूते 
गम्भौराया इत्यादि (. 308. 1) । अत इति वश्यमाणात् 
कारणादित्यधैः। कारणमेवाह। कचचिदि्यादिना। 

कचिच्छब्दो यस्मादर्थे वर्तते । नाभिनिवेशं करोतीति । न 

वस्तुपरिग्रहं करोति । परभशितानि परमन्तितौनि नामि 
निविशत इति । निकायभिक्षृणां नेद् बुद्धवचनमिति । 
प्रकटाभिधानं परभणितं प्रच्छनकथनं परमन्त्रितम् । 
नाकणेयति । न परस्य अद्या गच्छतौति, प्रत्यात्मवेद्य- 

प्रसादलाभान्न परप्रणेयो भवति । म्रन्धाद्यवगमादवगाहते। 

अर्थालम्बनादधिसुच्यते। तथेव तत्कस्य देतो रित्या श्ड्या ह । 
तथा होत्यादि । जन्मान्तरवासनाधानमन्तरेण चानु्नासा 
दिनं भवतौति भावः। अनु्लासादिभिश्च मागेन्नताकार- 
भावना कथिता स्यात् । आलम्बनसखभावं निदिशनाद । 
यो भगवन् बोधिसत्व इत्यादि । आकारेशेति ग्रहण- 
प्रकारेण । व्यवचारिता निरूपिता । सवन्नतानिम्रयेति 
चिसवन्नतानिष्ठया चिन्नसन्तत्या। अनेन चिसर्वन्नताभावना 
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कथिता स्यात्। निज्ञातस्वरूपा सन्ततिरन्यस्य व्यव- 
चारणे दक्षेत्याह। कथं भगवन्नित्यादि। प्रयोगमौल- 
प्ृष्टावस्थासु मायोपमसवंध्मभावनात्मिकया चित्तसन्तत्या 
पूविकया सवन्नतानिम्रा सन्ततिर््यवचारितेति परि. 
हरन्ाह । आकाशनिम्रा चेत्यादिपदचयम् (1. 309, 1) । 

इय सा व्यवचारणेति । यथोक्तनिितसन्तत्या सा व्यव- 
चारणा सम्यगित्यधेः। नियुक्तिकमेवेदमिति । तत्कस्य 
देतो रित्याश्ड्याहः। अप्रमेया हीत्यादि । यस्मात् त्वेन 
प्रमाणप्रमेयत्वसमतिक्रमादययथायोगमप्रमेयाऽप्रमाणा च 
सवन्नता तस्मान्माथोपमभावनानिभितसन्तत्या व्धव- 
चारणाऽन्यया प्रमेयत्वादिसद्धावाद्वावग्रहः स्यादिति 
वाक्याथेः । रुतदेव स्पष्टयन्नाह । यत्सुभूत इत्यादि । तच 
प्राप्तिः प्रथग्जनस्य शैलादिखभावः सम्भारमा्मः, अभि- 
समयः सम्भुतसम्भारस्य नि्वेधभागौयात्मकः प्रथोगमा्मः 
अधिगमः सवचगधमधातुप्रतिवेधलकणो दशनमा 
मार्गो लोकिकध्यानारूप्यालम्बनो लौकिकभावनामार्मः 
मागेफलं दूःखमत्यादिज्ञानरूपो लाकोत्तरभावनामागैः 
ज्नानमधिमाचाधिमाच्रादि्लेश्प्रहाणकारौ खदुखद्रादि- 
स्वभावो खदुमागेः। विन्नानं मध्याधिमाचादिक्लीशविध्वं सको 
मध्यटदादिलकषणो मध्यो मागैः । उत्पत्तिरदधिमाचादि- 
केशेन्मूलकोऽधिमाचश्दादिरूपोऽधिमाच्रो मागैः। विनाशो 
भावनामागे केश्प्रहाणोपायः प्रयोगमागैः। उत्पादः 
कतेशप्रहाणेन विमुक्तिप्रापकः सम्यगानन्त्यमागंः । व्ययः 
केशविविक्तन्नानसाक्षात्कारौ विसुक्तिमागैः। निरोधः 
परिशिष्टक्ञेश्प्रकारस्य प्रयोगानन्तयंविमुक्तिमागौत्मको 
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विशेषमा्म इत्येके । वैगेषिकगणाभिनिहीरको विशेष- 

मार्मो निरोप इत्यन्ये । भावना वजोपमः समाधिः सवा 

वरणामेद्यमेदकः। विभावना निष्ठामागेः। कछषयानुत्पादशन 

देशदेशसामान्यम् । प्रदेशो देशविशेषः । न केनचिद- 

भिसम्बोद्धमिति । रूपादिभिराकारेनं शक्याधिगन्तुम् । 

तदेवाह । न_रूपेशेत्यादिना , यत्तोदमुक्तमालम्बनं ` 

सर्वधर्मा लौकिकाः कृश्लादय इत्यादि, तत्कथमिति । 

तत्कस्य देतोरित्याश्ङ्ादह । रूपमेव हीत्यादि । यस्मा- 

द्योगिसंदत्या रूपादिकमेव मायोपमताधिगतं बुद्धत्व- 

मित्यर्थः यथोक्त प्रसिङमाचस्य हि याऽयथाथेता तदथे- 

सम्बोधफलं हि शसनमिति। दानपारमितैवेत्यादि। 

तच दानशौलक्षान्तिपारमितास्तिसखो वौयध्यानपार- 
मितयोश्वांश प्ुण्यसम्भारः। न्नानसम्भारसतु प्रक्रपार- 
मिता वौर्यध्यानपारमितयोश्वां श इत्येतव्सवें मायोपमत्वे- 
नाविशिष्टत्वात्तथागतत्वम् । सम्यग्धमौवबोधेन सश्ञात- 
प्रसादातिश्या भगवत्पादवन्दनापूवंकं मातुमदाव्ं 
शक्रादयः प्रकटयन्तौत्याह । अथ खल शक्र इत्यादि । तच 

गम्भौरा रूपादितथतास्वभावत्वात्। अतचिन्ताभावनाव- 
स्थासु मायोपमत्वाद्यथाक्रमं दुरवगादा दुदश दुरनुबोधा, 
इदमप्यथेवशमिति । अपिशब्दान्न केवलं विनेयाम्रहणादि 
किन्त्हदमपि धर्मगाम्भौयं पश्यत इत्यथैः । अल्योत्सुका- 
तायामिति निव्यौपारत्वे चित्तमवनतम्। न धर्म॑टेशनायां 
तथापि ब्रह्माध्येषणान्मदाकरूणया धमंचक्रं प्रव्तितमिति 
भावः। साधुक्तत्वेनानुवदन्राह । रवभेतदित्यादि । उप- ` 
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संहाराथेमाद । गग्भौरो वतायमित्यादि । केयं गम्भौरते- 

त्यादि । यच न कश्चिदित्यादि। सवलाकविप्रत्यनौकस्वभावं 
कथयन्राह । आकाशगम्भौरतयेत्यादि । अविचारकरम्य- 
कारणत्वादाकाश्गम्भौरतया गम्भोरः । तच्वेन मायोपम- 
का्यस्वभावत्वादात्मगम्भौरतया गम्भौरः। उत्पादाभावा- 

-त्सर्वधमनागमनतया गम्भौरः। विनाश्वियोगात् सर्वै- 

धमोगमनतया गम्भौरः। रुतदुक्तम् । ^ स्वप्रोपमहेतु- 
फलधर्माधिगतिपुवेकः शछषयानुत्पादज्नञानस्वभावो मया 
धर्मोऽभिसम्बुद्धो देश्यत ” इति । यथोक्तस्वभावभेव स्पष्टय- 
न्नाह। आश्चयमित्यादि 0. 305. 2)। इेतुवैशिच्चादाश्रयम्। 
फलातिश्यादद्धुतम्। सवलाकविपरौतत्वात्सर्वलाकविप्र- 
त्यनौकः । तदेव वक्तुमाह । अनुद्रहायेव्यादि । अयमिति 
प्रन्नापारमितात्मकः ॥ 

श्रभिसमयासङ्कारालोकायां प्रज्ञापारमिताव्याख्यायां 

देवेपरिवतो नाम पञ्चदशः ॥ 
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अप्रतिघातस्भावं निदिंश्नाह । अथ खलत्वायुष्मा- 
नित्यादि (7, 306. 2) । नायमिति । बिविधसवन्नताकार- 

सुपरि पणाभिसमयत्वेन सवच रूपादौ ज्नानधमस्याप्रति 

घातित्वादयथं देश्नाधर्मो न क्चित््रतिहन्यते । अपद्- 

स्वभावं वक्तुमाह । अप्रतिहतेत्यादि । स्वेपद्ानुपलय्ित 

इति। ज्ञानक्तेयसमतया सर्वप्रतिष्ठानुपलम्भार्थेनाप्रति- 

हतलक्षणोऽनभिभूतः। अदितौयत्वादिति । रुकाकित्वा- 

द्प्रतिमलक्षणोऽसादश्यलक्षणः। निःप्रत्यधिकत्वादिति । 
सवप्रतिपश्समतिकरान्तत्वा द्प्रतिलषणोऽप्रतिपक्षलक्षणः । 

अनभिनिदृत्तत्वादिति। अजातत्वादपदोऽप्रतिश्टास्रभावः। 

सर्वोपपत्यनुपपत्तित्वादिति । देवादिसवगतिष्रविद्यमान- 

रूपत्वादनुत्यादः। सवेपथानुपलय्धित्वादिति । सवेमागे 

त्वेनानुपलम्भाद्पथोऽमागेः। अपद् इत्यस्य प्रथोग- 
द्शनभावनाविशेषागैश्षमागेषु विशेषण्थ॑मप्रतिहतल्ण 
इत्यादि पच्चपदोपाद्ानम्। अगतिखभावं कथयन्नाह । 

अनुजातो वतायमित्यादि । भगवतः सम्बन्धौ श्रावको - 
ऽयमनु पश्चाज्जातस्तथागत इवेत्यनुजातः । कथं आवको- 

ऽपि तथागत इवानुजात इति। तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याद । 
तथा हि भगवनित्यादि । यस्मात्सवेमेवे धममनधिगताथं- 
विषयमपि सम्यकृश्रन्यतया टेशयति, तस्मात्तथागत इवानु- 
जात इत्यथः । वह्तुधर्मत्वेनानुजाताथ विधटयन्नाद । 
यदे वपुचा इत्यादि । अजातत्वादिति (®. 307, 1) । त्ेना- 
तुत्पन्नत्वादजातस्तथागतस्य आवकः सुभूतिस्तस्यैव तथता- 
मनुयातः। प्राप्तस्तादाव्येनानुगतः। ^“ तथाभावस्तथ- 
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तेत्यत खव निद्शदस्य हस्वत्वमि"व्याचाथवसुबन्धः। कथ- 
मित्याह । यथा तथागतेत्यादि । रवं हि सुभूतिरिति। 
यस्माद नन्तरोक्रतथतारूपेण तथागततथतामनुयातस्ततो- 
ऽजातत्वादनुजात इति पूर्वेण सन्धम्बः करणौयः। रव- 
सुत्तरचाप्यवगन्तव्यम् । अभ्यासयोगेन तत्तयताप्राप्तौ कथं 
न वस्तुधमत्वेनानुजातः स्यादित्याह । आदित रुवेत्यादि । 
आदित इति । प्रथमत रवेत्यथेः। निर्यक्तिकमेवेदमिति । 
तत्कस्य हेतोरित्याश्छ्याद । या हीत्यादि । सा सर्वधमं- 
तथतेति । द्रव्यामिमतानां रूपादौनां सामान्यधर्मता- 
$नुत्पाद् इति यावत्। रवं तथागतसर्वधर्मतथतयो 
परस्यरमभेदेन तथागततथतायाः सवंविषयत्वमावेदितम् । 
अतश्च सेव सुभूतेर पोत्याह । या चेत्यादि । अतोऽनुजात 
इति तथताप्राप्तियोगाद्नुजातः। तथता तर्द द्रव्यसतौ 
स्यादित्या । सापि चेव्यादि। अतथतेति, निर्विंषयप्रति- 
षेधानुपपत्तेस्तथतापि सांहतौ मायोपमेति यावत् । 
तथागतमनुजात इति । अनुश्ब्दयोगे कर्मविभक्तिः । 
तथागतस्येति पाठे तत्सम्बन्धो विवकितः । तत्वतो धर्मता- 
रूपत्वे कथमनुजात इत्याह । तथागतस्येत्यादि । शिति- 
तेति। संदत्या प्रबन्धधम॑ता । यद्येवं विकारादिमान् 
सुभूतिः स्थविरः स्यादित्याह । यथा तथागतेत्यादि । 
तचाधिकन्यूनविकाराभावाद्यथाक्रममविकारानिर्विकारा । 
खपरविकल्पवियोगाद विकल्पा ` निर्विकल्पा । तथा- 
गततयतावल्सुभरूतितयता कुतोऽविकारादिखभावेत्याइ । 
रतदेव कुत इति । तत्कस्य . देतोरित्याश्ड्याद । या 
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च तथागततथतेत्यादि। रकेवेषेत्यभिन्रा यस्माद्धेदक- 

कार्मकर्ठकरियाऽनुपलम्भाददयाऽदैभौकाराऽदयतथतेत्यथेभेदो 

वाच्यः। सवेधाऽऽधारत्वविरदहान्न कचित् । इेतोरभावान 

कुतित्। सम्बन्धिनोऽसच्लान्न कस्यचित्। सम्बन्धि- 

भावादौ तु व्तुत्वापत्तेस्तथतैव न स्यादित्याह । यतः 

सेत्यादि। णवं हि सुभूतिरिति। तथागतसवेधमंतथ- 
तयोरेवमेकस्वभावत्वेन तथागततथतया सङ्गहौतत्वा- 
न्निर्विकारादिसखभावा सुभूतितथता। तस्मादकूततथतया- 

ऽनुजात इत्यथैः । तथतारूपेण सवेषामनुजातत्वे सुभूते 
कोऽतिशव इति चेत् । सत्यम् । किन्तु यदेव विवादा- 
स्पदौभूतं तदेव निर्दिश्यते। अन्यथाऽओ्रोत॒संस्कारकं 
वाक्यं कुर्वाणः कथं नोन्मत्तः स्यात् । रतदव स्यष्टयन्नाह । 
या चाक्रततथतेत्यादि। न सा कदाचिन्न तथतेति। 

स्वेदैव तथतेत्यथैः। उपसंहरन्नाह । यथा तथागततथता 

सवेचेत्यादि ¢. 308, 2) । स्वेचेति सवस्मिन् काले । 

अभिनिमिंत इति प्रभावितो निष्यादितः। अलप्त- 

मिति । लप्तमप्रतौतमदष्टं न लप्तमलत्तं दष्टं प्रतीतमिति 

यावत् । भेद्कानुपलब्धित इति । प्रमाणोपपन्नेकस्वभाव- 
त्वेन तथताया भेदकप्रमाणनुपलम्भेन दयमप्यनन्तरोक्तम- 

भिन्रमित्येतदलुत्तम्। सर्वध्मतथतात्मिका तथागततथता 
सुभूतितथता पुनन तथाविधा । तत्कथं तथतया द्य- 
मभिन्नं स्यादित्याह । यथा तथागतलथतेत्यादि । नान्य- 
चेति निपातवचनं प्रथमाथे वतेते । तदुक्तम् । स्यात् । 
यथा सवेधमतथताया नान्धा तथागततथता किन्तर्हि 
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तदात्मिका रुवं सुभूतितथतापौति। न सा कस्यचिन्न 

तथतेति सर्वस्य सा तथतेत्यथैः। तदेवाह । सैव सेत्या- 

दिना। यैव सा तथता सुभूतेः सैव स्वेधमंतथतेति 
योज्यम्। अनन्यतथतानुगमेनेति। आआत्मखभावतथतानु 

करेण तां तथतां सवेधमंवतिनौसुपगतः । तथयतास्वभाव- 
त्वेन कथमनुगम इति चेत् आह। न चाकेत्यादि । 

संत्येव व्यपदेशः छतः । परमाथेतसतु नैवाच मायोपमत्वे 
कञिद्धावः क्विदनुगतिं सहश्तां प्राप्तः । चैयभ्विकसवे- 

धर्माणां तथता चैकालिकौ, तथागततथता तु प्रति- 
प्रभाखरत्देनोत्पादविरद्ान्न तथाविधा । तत्कथमनयो- 

रेकत्वमिति चेदाह । यथा तथागततथतेत्यादि । तचो- 

त्पादपूवकविनाशभावान्नातौता, भविष्यदुत्पादवियोगा- 
न्ानागता, लब्धसत्ताकत्वानुपपत्तेन प्रत्युत्पन्ना । रवं 
सर्वधर्मतथतेति। मायोपमत्वप्रसाधकप्रमाणस्य स्वं 
तुल्यत्वादिति भावः। भवतु वा सांडतभावोपाधिभेदेन 
तत्तथतायास्वैकालिको व्यपदेशः, तथापि तथागतसवे- 
धम॑तथतयोरमेद र्वेव्याह । तथागततथतयापौत्यादि । 
न॒ केवलमात्मतथतया किन्ति तथागततथतयापि । 
यस्मात्तथतामनुप्राप्तः सन् सुभूतिस्तथैव तथागततथतया 
ऽतौतादितथतामनुगतः, अतोतादितथतया च तथागत- 
तथतामनुगतो भवति, तस्मान्नास्ि विसुक्तनीनाकरण- 
मिति भावः अतौतादिप्रत्येकसमुद्ायमेदेन च हारक- 
चतुष्टयमवगन्तव्यम् । उपसंहरनादइ । इति हिं सुभूति- 
तथतेत्यादि। बोधिसकत्नतथागतावस्थयोरेव तावद्िनरूप- 
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त्वात्तथतायाः कुतः सर्वध्माभिन्रस्रभावत्वमिति कस्यचि- 

दाश्ङ्कायामाह । चैव चेत्यादि । इयं सा तथतेति 

(9. 309, 2) । सर्वदैकस्रभावत्वायुक्तेयं सा तथता यया 
सर्वप्रकारागन्तुकमलापगमेनाभिसम्बोधात्। य रकानेक- 

स्वभावा न भवन्ति, न तेषां परमाथेतः स्रभावोऽस्ति । 

यथा मायादिरूपस्य न भवन्ति चैकानेकस्वभावाः स्परो- 
दिता भावा इति व्यापकानुपलब्या । मायोपमस्तथागत 

इत्यथैः । नासिद्धो हेतुयस्माव्म्े्ावतां प्रत्तः प्रयोजन- 

वत्तया व्याप्तत्वादथेकियायोग्बपदाथेविषयो विचारो- 
ऽन्यथाथेकियार्थिनां पंसामसदथैपदाथैविचारैः किं प्रयो- 
जनमित्यथैक्रियाकारौ भावोऽभ्युपगन्तव्यः। स चान्योन्ध- 
व्यवच्छेदरूपत्वाज्छेयरूपो वा भवेज्त्रानरूपो वेति 
विक॑ल्पः। तच यद्याद्यः पक्षस्तदा परस्पर संयुक्तस्रभावो 

वा भवेत् , बहुमिव समानजातौयैः परमाणुभिः परस्पर - 
सामथ्यैविशटतैरसमाश्िष्टसखरूपैः सान्तरः परितो यदा 
निरन्तरैरिति पश्चयम् । तच प्रथमे पक्षे यदेकेन सदेक- 
देशेन संयोगोऽपरस्य तदा सावयवत्वप्रसङ्मरेकत्वद्ानि- 

रपरापरस्वभावेर णवन्तरसमाश्चेषात् । सर्वात्मना संयोग- 
पञ्षेऽपि यद् पूर्वोऽणुरपराणुना सह सर्वात्मना संयुज्यते, 
तदाऽपरोऽपि पूवे ेत्यतः संयोगस्योभयपदार्थाधौनत्वेन 
परस्पर खभावानुप्रवेशणन्न कस्यचिदणोरेकसभावता । तथा 
हि पवौणुरपरेण सर्वात्मना संयुज्यत इति। खखभावं परि- 
त्यज्य सवेथाऽपररूपापत्तेस्तस्य च संयुज्यमानस्यासच््म् । 
तथाऽपरोऽपि पूर्वेण संयुज्यत इति सखस्वभावं विहाय सर्वथा ` 

 पूरवरूपभवनात्तस्य संयोगा्रयस्यासक्वम् । ततथैकस्यैकदा 
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परस्परपरिदहारस्ितलक्षणविधिप्रतिषेधायोगात् कथमेक- 
स्वभावता। दितौयेऽपि परिवारकपक्षे, यदि नाम समान- 
जातौयैः संस्पर्शो नेषटस्तथापि चछ्स्यासाकतमोरूपत्वा- 
दिजातौयैरालाकतमःपरमाणभिरभौष्ट खव । न च्या- 
लाकेनासमाक्रान्तस्य तमोरदहितता तमसा वाऽनास्पदौ- 
छतस्यालाकर हितत्वं युक्तिमत् तथोरन्योन्यविरहित- 
देशदिमाचप्रतिबद्धोदयत्वात्तथा चानन्तरोपवशितो दोषः 
समसुपनिपतति । अथ विजातौयैरपि संस्यर्ो नानुमन्यते, 
तदा योऽसौ मध्यवतौ परमाश्येनैकेन स्वभावेनैकपरमा- 
रवभिमुखावस्थितस्तेनैवान्यपरमागमिसुखो यद्वा जन्येनेति 
विकल्यद्यम् । तच यथाद्यः पक्षस्तदा यटेकरूपपर माणव - 
भिसुखस्वभावं तदेकदेशम् । तद्यथा तस्यैव परमाणोः पृव- 
दिगवस्ितपरमाणुः । रकपरमाण्भिमुखस्वभावाश्च सवे 
परिवारकाः परमाणव इति सखभावदहेतुः। तेनैव 
स्वभावेनेत्यभ्युपगमाननासिद्वता सपक्षे सद्धावान्न विरुडता । 
भिन्नरेश्णवस्थाने तु नाभिमतैकपरमाण्वभिमुखस्वभावा 
भवेयुस्तस्य परमाणोरपरापरस्वभावाभावात्, असता च 
स्वभावेनाभिमुख्यायोगादिति न चानैकान्तिकताहेतोः 
ततश्च परिवायोवस्थानाभविन परिवारकाणामणुनानेक- 
देशताप्रसङ्गात्तत्वतः प्रचयाभावे तत्साध्याथक्रियावेकल्या- 
देव तस्य परमाशोरनैकसभावाभ्युपगमो युक्तः । दितौये तु 
पर्षेऽपरापरसखभावेरपरापरपरमाखभिमुखयोगात् स्पफट- 
तर् रव सावयवताप्रसङ्गदेकत्वविर होऽणनां सखभावभेद- 
लश्षणत्वादस्तुभेदस्य । ठतौयस्तु नैरन्तयपक्षः संयोगपश्ष- 
मेवानुपतति तत्पर्यायत्वात् न छन्तरालदेशविर दिं पर- 
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स्परसंश्ेषं मुक्ताऽन्था गतिरस्ि। न च शब्दान्तरेणा- 
भिधौयमानः स रवार्थोऽन्यथा भवत्यतिप्रसङ्गात् । अथा- 
संयुक्तः रुव ॒परमाशर्बहुभिस्तु दिक्शब्दवाच्येः समोपे- 
तरदेश्णवखितेः परमाणभिः परित इति चेन्मतम् । 
तदयुक्तम्! न दछर्वाकूपरभागयोरभावे वचनमिदमथेवत्तायां 
व्यवतिष्ठते। तदन्यापेश्षयाऽन्यस्य यद्रूपमवधायते तद्- 
सत्तच त्वेन पारावारादिभेदवदिति न्धायान्न भ्ूताथेन 

सावयवत्वमिति चेत्। न। पारापारयोरपि बहिरथे- 

वादिनां व्यपेश्षाभेटेनासाङ्गयौत् पितापुचादिवत् ताल्िक- 
भेव रूपमित्यभ्युपगन्तव्यम्। यद् पेश्या हि तत्पार् न जातु 
तदपेष्या तदपारमिति। अन्यथा पारापारयोरपार- 

माधिकत्वे कथं पारावाराभिधानतटस्ितयोर साङ्कयेण- 
वस्थानम् । तथा हि पारामिमताद्न्यत्वमेव विवक्षितस्या- 

पारस्यापारत्वसुच्यते । तस्य च कल्पितत्वे तयोरेक्यप्रसङ्गः । 
तथा च न तदाितानामसङ्कौरणवस्ितिः स्यात् । नदि 
कल्यनो परचितो भेदोऽथेकियाङ्गम् । अथ संबेद्नवला- 
दिषयस्थितेरननुभूयमानत्वेनाधेस्यात्यन्तपरोषत्वात्समन- 

न्तरप्रत्ययबलेन प्रतिनियतस्य कायस्योदयातद्यतिरेकेण 
कल्पयितुमशक्यत्वाच्च स्वतःसिङ्धरूपमेवादयन्नानमेकस्वभावं 
परमाथतो ग्राद्यग्राहकभावरदहितमदेतुकत्वे नित्यं सच्छा दि- 
प्रसङ्गगान्नित्यत्वेऽथेकरिया्नुपयपत्तेश्च  सख्हेतुप्रतिबन्ोदय- 
सुदयानन्तरापवगि केवलमनादिभवभावि भावाभि- 
निवेश्वासनापरिपाकप्रभावादाकारास्तच प्रतिभासन्त 
इति ज्ञानात्मको भावो योगाचारैरभ्युपगम्यते। तच्रापि 
किं त्वाकारास्ताक्विका रशव॒किं वा प्रतिबिम्बादिवद्- 
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विचारकरम्था इति विकल्पः । यद्याद्यस्तदा भाविकानेका- 
काराव्यतिरेकादाकारस्वरूपवदनेकत्वं विज्नानस्यासज्यत 
इत्येकता कंतः। अथ सक्ृदनुभरूयमानत्वेन विन्नान- 
स्येकत्वं निश्चितम् । तदै कन्ञानाव्यतिरेकादाकाराणमेकत्वं 
विज्नानस्वरूपवदुनिवारम् । भवत्वेवमिति चेत् । नैवम् । 
तथा हि यद्येक आकारश्चलनादिविशिष्टिः प्रतिभासते 

तदा परिशिष्टा अष्याकाराः पुवाकाराव्यतिरिच्यमान- 
मूिंस्वभावत्वात्तथाविधा रव स्युरिति वेचिग्याकारानुभवो 
विरुध्यते । अतो नानात्वैकान्तिकमेवाकाराणमित्येका- 
नेकत्वयोः पर स्यरविरुद्रधर्माध्यासयोगात् पारमाधिक- 
मेवाकारविन्नानयोनौनात्वं स्थितमित्यभ्युपगतादयनय- 
हानिः। अथ सुखादिवन्नीलादय आकारा अनुभवात्मका 
रवेत्येकस्य चिचत्वानभ्युपगमानन यथोक्तदूषणप्रसङ्ग इति 
मत्वा समानजातौयान्यपि विज्ञानानि बहनि विजातौय- 
ज्ञानवत् सकदुत्पयन्त इति वण्यते । तदायमन्यो दोषः । 
तथा हि यत्तन्मध्याभिमतं विज्ञानं परिहताशुप्र्यमिष्यते । 
तद्येन सखभावेनैकस्याभिमुख्यं प्रतिपद्यते किन्तनैवान्यस्या- 
प्यथान्येनेति विकल्पः । तेनैवेति पक्षे परिवायौवस्थाना- 
भावेनावशिष्टानां न दिगन्तरावस्थितियेथाथी भवेदतश्च 
पर्वापरादिदिग्भागेनानुत्पत्तेनौलादिमण्डलसंनिवेशप्रति - 

भासो न स्यात्। अन्येनेति तु पक्षे खभावभेदलश्षणत्वा- 

दस्तुभेदस्येत्येकता कुल इति परमाणुविचारभावौ दोषः 
समापतति । नन्वमूर्तत्वाज्ानानां न देश्छतं पौर्वापय- 
मस्ति तत्कथमणुवन्मध्यवतित्वं ज्ञानानां भवेत् । सत्य- 
मेतत् अयमपरोऽस्य दोषोऽस्तु यदेश्वितानप्रतिभासिना- 
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माकाराणं सत्यत्वमिच्छता ज्नानानामदेशनामपि सतां 
बहनां तथा देशवितानाख्ानेनोत्पादः परिकल्प्यते । 

अन्यथा हि यद्यनेकविन्नानोत्पादकल्यनायामपि तथा 

देशवितानोत्पादप्रतिभासो मिथ्या स्यात्तदाऽनेकविन्नानो- 

त्पादकल्यना व्यर्थैव स्यात् । न च रेश्वितानावख्ित- 
नौलादिप्रतिभासमन्तरेणान्यन्नीलाद्यनुभ्रूयते यत्सत्यं 
भवेत् । तस्य चालौकत्वे किमन्यत् सत्यं भविष्यतीति यत् 
किञ्चिदेतत् । ननु तथाप्यणवो मूर्ता विक्नानं त्वमुत तत्कथं 
स॒ रखवाच दोष इति चेत्। नैष दोषः। तथा हि तदेव 
नौलादि नैरन्तयेण भासमानमेकेन परमाणात्मकमुप- 
गम्यते। अपरेण संविद्रूपमिति नाममाचमेव केवलं 
भिद्यते, नतु देश्नैरन्त्यावस्थानलक्षणस्याथस्य मेदः । 

न च नाममाचप्ररत्तिदारकतं तुल्यदोषतापादनं 

क्रियते। अपि तु देशनैरन्तर्यावस्थानक्षतम् । तच 
नाममाचभेदेऽप्यस्तौति कथं तुल्यदोषता न भवेत् ¦ 
अथेवमपि ज्ञानन्नेययोर्वेसादश्याज्तेयगतं दूषणं ज्ञाननानु- 
मन्यते। तदाप्युच्यते । युगपदनेकन्नानोदये घट पटादि- 
विषयः प्रतौयमानो विकल्पः क्मभावौ न स्यात्| 
न चैतच्छक्यते वक्तुं निर्विकल्यकन्नानान्येव युगपदिति 
तद्नुभवनिश्चयद्वारेण विकल्पानासुत्पत्तेः। ततश्च न 
होमाः कल्पनाः सथमसंविदितरूप्रा उत्पद्यन्त इति 
सक्रदनुभवनिश्चयप्रसङ्गत् कमभावौ विकल्पोऽनुभ्रय- 
मानो न स्यादिति प्र्यश्विरोधः। अथ मतम् । रकमेव 
विनन्नमायदहौतचिचरूपं मेचकमणिप्रतिभासवदिति 
तदसत्। तथा हि यिं तदेकं न भवति। यथा नाना- 
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सन्तानवतिनः प्रत्ययाः । चिचं चेदं विज्ञानमिति विरुदो- 
पलय्धिः। चिचत्वेनो पलम्भान्नासिद्नो हेतुः, सपक्षे भावान 
विर्द्धः। कथं पुन्िवैकत्वयोविरोधो येन चिचत्वमेकत्व- 
मपनयेदिति चेत्। उच्यते। न हि नानासखभावव्यतिरेके- 

णान्यचिचश्ब्दाभिधेयमस्ि। नानैकत्वथोरन्योन्धस्रूप- 
व्यवच्छेद्ान्तरौयकत्वात् परस्रपरिहारस्थितलक्णो 
विरोध इति सिद्धो विरोधः। विरूद्वयो रप्येकस्वभावत्वे सकलं 
विश्वमेकं द्रव्यं स्यात्ततश्च सहोत्पादविनाशदिप्रसङ्गो 
दूनिंवारः। अन्यथा नाममाचमेव स्यारेकमिति। नच 
नानि विवाद् इति ननैकान्तिकता च हेतोः । दृष्टान्तो 
मेचकमणिप्रतिभासस्तावत् सिद्ध इत्यपि न वक्तव्यम् । 
तचाप्येकरूपत्वे नानारूपतयाऽव्याप्तत्वेन नानारूपाव- 
भासित्वाद्नुपपत्तस्तुल्यपर्यनुयोगत्वात् । अथ स्यात्| 
प्रतिभासमानस्य नौलादेदेशकालान्तरस्थात् पदाथान्न 
भेदः प्रत्यक्षेण प्रतौयते दयोरप्रतिभासनेनेतस्मादिदं 
भिनमित्ययदात्। नापि समानकालदेशस्थात् प्रतिभास- 
मानादस्मादिदं भिन्नमिति प्रत्ययोऽस्ि निर्विकल्पतया 
प्रत्यक्नेणाग्रहात् । तस्माद्गाद्यय्ाहकयो ग्राद्याणाञ्च परस्परं 
भेदाग्रहाचिचाद्यमेवेकरूपं प्रत्यक प्रतिभासत इति । तद- 
प्येतेनैव प्रत्युक्तम् । रकस्य चिचत्वविरोधात् । अथाभिन्- 
योगक्षेमत्वाचिचमप्येकम् । तद् युक्तम् । अन्योन्धव्याटृत्त- 
रूपत्वेनास्यैकत्वविरोधात्। न चास्यानेन भिनयोगक्षेमत्वं 
प्रत्यक्छेणावगम्यते, युगपत् प्रतिभासस्याभिनयोगक्षेम- 
रूपत्वे सखरूपान्धत्वस्यापि प्रतिभासनात् । कथन मेद्- 
प्रतिभासो भवेत् । यदि च मेदस्याग्रहाददैतं कल्पते तदा 
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अभेदस्यास्मादिदममिन्नमित्येवं रूपस्याग्रहात् देतं किं 
न कल्यते । अथ भेदाभेद विनिसुक्तं॑वस्तुमाचं गद्यते । 
कथं तरं नौलादेश्चिचस्य च प्रतिभासः। चिचश्ेत्रतिभास 

इष्यते स रव लाके मेदप्रतिभास उच्यत इति कथं 

मेदापलापः। अथ मतम्। यदि सत्यरूपा रखवामौ सखु- 
राकारास्तदा सर्वोऽयं विरोधः। यावता शुद्धस्फटिकोपल- 
संकाश्रमेव तदिज्नानमसंप्राप्तनौलाद्याकारभेदं तस्मिनेवं- 

विधेऽप्यनादिकालिकविपयसवासनापरिपाकप्रभावात् 

खच्छकलादिषु मन्त्रादयुपज्ञतलाचनपुरुषप्रतिभासापनन- 
करितुरगादौनामिवाकाराणमवभासनमिति। परमाथत 

रकरूपस्यैकन्नानस्याभ्युपगमेऽलौकत्वान्न विरोधो यतो 
भवता दोषाभिधानेनालौकत्वमेवाकाराणां प्रतिपाद्यते । 
तच्वास्माभिरभ्युपगतमिति। तदसत् । तथा हि यद्ति- 
स्फुटमाबालप्रतौतनौलाद्याकाररूपमनुभूयते तद लौक- 
मननुभ्रूयमानं तु स्फटप्रतिभास्याकारव्यतिरिक्तमदयं 

ज्ञानं यत्तत्सत्यमिति किमतः परमिह सुभाषितमस्ति। 

किमित्यतिपरिस्फुटसंवेद नानुपपत्तिर सत्वेऽपि तत्वत इति 

चेत्। उच्यते । यद्यचासंविद्यमानषरूपं न तत्तच संवेद्यते । 

यथा दुःखे मुखादिरूपमसंविद्यमाना्ाकारा नौलादयो 
विज्ञान इति व्यापकविर्द्लोपलबस्िः। अलौकत्वेनाका- 
राणां निितत्वान्नासिडिता, सपक्षे भावान्न विरुद्ता । 
तच यदि परमाथेतोऽसंवेदनप्रसङ्गः साध्यते तदा सिङ- 
साधनम् । सामान्येन । तदा साध्यधर्मविपर्यये साधन- 
धमस्य वाचकप्रमाणाभावात्कथं सन्दिग्धविपकषव्यात्तिकत्व 
= क 

हेतोन भवेदित्यपि न वक्तव्यम् । यतः सामान्येन नैँवाच 
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साध्यते न चाचानैकान्तिकता। तथा हि दिविधं संवेदनं 
मुख्यं गोणच्च । तच मुख्यं यदजडरूपम् । स च ज्ञान- 
स्येवासाधारणः खात्मभूतो घर्मः कथमसत आकारस्य 
स्यात् । तथा हि यदज्नानरूपं न तसय मुख्यं संवेदन- 
मस्ति। यथाकाश्नलिनस्य । अन्नानरूपाश्चासन्वेनो पगता 
नोलादय आकारा इति व्यापकविरुद्लोपलब्थिः | गौण- 
मपि न सम्भवति। यतः खाकारनिर्भासन्नानोत्ादनमेव 
गौणं संवेदनसुच्यते । तच्वासतः सर्वसाम्यश्रन्यस्य तुरग- 
विषाणस्येवायुक्तं । सर्व॑सामथ्यैविवेकलश्षणत्वा द् स्वस्य ! 
तथा हि यदसम्थे न तस्य गौं संवेदनं यथा तुरगविषा- 
णस्य । असमथाश्चासच्वेनाभिमता नौलादय आकारा 
इति व्यापकविरुच्लोपलब्धिः। अआकाराणमस्तीकत्वाना- 
सिद्धो हेतुः। सपक्षे भावान्न विर्द्धः। तदेवं सुस्योप- 
चरिताभ्यामन्योन्यपरिहारश्थितलक्षणाभ्यां संवेदनस्य 
व्याप्तत्वात् , तस्य च व्यापकस्य निदत्तेः संवेदनस्यापि 
तद्याप्तस्य निदत्तिरेवेति नासच्वादित्यस्य हेतोः संवेदनेऽ- 
नवकाशो नास्तोति नानैकान्तिकत्वम् । ननु मरौच्यादौ 
जलाद्याकारस्यासतोऽपि संबेदनादनैकान्तिकत्वभेवेति चेत् । 
न। तचापि हि जलाद्याकारो यदि नान्तनीपि बहिस्तदा 
तस्यात्यन्तासतः कथं संबेदनं स्यादिति तुल्य रव पर्थनु- 
योगः। प्रतिबन्धबलेनानुभरयन्त इत्यपि न वक्तव्यम् । तथा 
हि न ज्नानखभावता, आकाराणां ज्ञानवत् सन्प्रसङ्गात् । 
अथाकार स्वभावता ज्रानस्यानुमन्धते तद्ाकारवत् ज्ञान- 
स्यास्नप्रसङ्गः । न च ज्ञानादाकाराणामुत्पत्तिर्नौ्ूपस्य 
जन्धरूपासम्भवात्। नाप्याकारेभ्यो ज्ानस्याकाराणा- 
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मलौकत्वेनाथेक्रियासामथ्येविरहात्। न च तादाढब्यतद्- 
त्पत्तिभ्यामन्यः सम्बन्धोऽस्ि । ततश्च यस्य येन सह प्रति- 
बन्धो नास्ति न तत्तस्मिन् संवेंद्यमाने नियमेन संवेद्यते, 

यथा ज्रानात्मनि संवेद्यमाने बन्धयासुतः। नास्ति च ताद्ाल्ध- 

तदुत्पत्तिलक्षणो द्िविधोऽपि प्रतिबन्धो ज्ञानेन सहाभि- 
मतानामाकाराणमिति व्यापकानुपलयिः। सम्बन्धा- 
भावस्य प्रतिपादितत्वान्नासिदता । सपे भावान विर- 
इता । सर्वसंवेदनप्रसङ्ानानैकान्तिकता च हेतोः ततश्च 
योऽयमाकारो ज्नानसमानकालभावित्वेन भवता परि- 
कल्यितस्तस्याहेतुकत्वे कथमपेक्षाऽभावात् कादाचित्कत्व- 
मित्यमिधानोयमच कारणम् । योऽपि मन्तेऽसलौकत्वेऽपि 
यथा भवतां सदत्या ज्ञानक्तेययोः प्रतिभासनं तथास्माकमपि 
निराकारे तालिके न्नाने तद्प्रतिबद्धैवाऽविद्यालीकापि 
सतौ संदृत्याऽन्यत्केऽपि प्रतिभासत इति। तदप्येतेनैव 
प्रत्युक्तम् । अस्माकन्तु संदत्या ज्ञानमेव ऋ्ेयरूपमिति 
सम्बन्धस्याभ्युपगतत्वात्तयोः प्रतिभासनमविरुद्म् । अथ 
माभरूदयं दोष इति इहेतुमत्वमभ्युपगम्यते तदा प्रतौत्य- 
समुत्पन्नत्वाद्राद्ययाहकाकारयोः कल्पितत्वाभावात् पर- 
तन्ल्ताखभावः प्रसज्यते । यतो न प्रतौत्यसमुत्पत्तेरन्य- 
त्पारतन्ब्यम् । यद्यप्येवं तथापि पारमा्धिकौ सत्ता कुतो 
लभ्यत इति चेत्। उच्यते । तथा हि विज्ञानस्यापि न 
प्त्ययोद्धवात् स्भावादन्या सत्तेत्यतः प्रतीत्योत्पत््य- 
विनाभाविनौ पारमाथिकौ सत्ता दुर्निवारा। ततश्च 
पौर्वापयेण भावाद्यौगपदयेनासंवेदनग्रसङ्गऽप्यपगताकारा- 
लौकत्वहानिः स्यात् । अथ यथोक्तोऽप्याकारो नाभ्युप- 
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गम्यते तदोपलबव्धिलक्षणप्राप्तत्वेनानाकारमेव ज्ञानं सदा 

सवप्राणणद्धिः संवेद्यत इति प्राप्तम् । स्यादेतत् । संवेद्यत 
रव किन्वनुभूयमानाकारोपजनितविमरमबलेनानुपलयिि- 
लक्षणप्राप्तत्वाद वीग्दशमतोऽनुभ्रूतनिधितोपलम्भवेकल्यान्न 
तस्योपलम्भोऽस्ति छणेकत्ववदिति तदसत् । तथा हि 
यद्यन्तबेहिर्वाकाराः सम्भवेयुस्तद्ा तेषां संबेदनोपजनित- 
विभ्रमबलेन संविद्यमानमपि ज्ञानं न नििन्वन्तोति 
स्यात्। यदा तु नान्तनं बहिस्ते सन्ति तदा कस्यानुभवेन 
विप्रलभ्येरन् येन संवेद्यन्तोऽप्यद्ययं न विनिश्िन्वन्तौति 
स्यात् । अथ मतम् । बान्तेरयमेव स्वभावो यदलौकाकार- 
सन्दशेनम् । तेनाऽसतोऽप्याकारस्य भ्रान्तिवशात् संवेदनं 
भविष्यलौति तदप्यसम्यक् । तथा हि म्रान्तिशब्देन विममो- 
त्पत्तिवासनादहेतुभ्रतज्नानावस्था वाऽभिधौयेत, यदा तथा- 
विधवासनाप्रभवं म्रान्तमेव ज्ञानं कायंरूपम् । तवादे 
पक्षे तच इहेतावाकाराणामप्रतिबद्वत्वात्तदलात्तेषां संवेदन- 
मयुक्तमतिप्रसज्गात्। न चापि तदुत्पत्तिलक्षणः प्रतिबन्धो - 
ऽस््येवेति युक्तं पुवेवत्परतन्त्रत्वप्रसङ्गात्। अथापि दितौयः 
पक्षस्तचापि प्रतिबन्धो भवनराकाराणां तादाढ्यलक्षणो 
भवेन तदुत्पत्तिलक्षणः तत्समानकालमनुभूयमा नत्वात् । 
समानकालयोश्च हेतुफलत्वायोगात् । ततश्च भान्तिवत्तद्- 
व्धतिरेकात्यरलतन्त्रत्वप्रसङ्गो दुनिवार इति यत्किञ्चिदेतत् । 
स्यादेतत् । बन्तयमाद्यग्रादकाकाराभावात् सुत्ताद्यवस्थायां 

सखसंवित्तिरेकरूपा सत्या भविष्यतौति। तदसत् । मनो- 
विन्नानस्य धर्मधात्वालम्बनत्वेऽपि केवलचेतसिकधमग्रदणा- 
त्कलापपरिच्छेटेन चिचरूपत्वात् । अथ य्राद्यम्राहकभाव- 
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रदित रव ससम्परयोगविन्नानस्कन्धस्य स्वभावो निखितः। 

तथापि चिचताभेवाभिधावति। तथा हि भान्तिवासना 

विद्यत इति भवताऽभ्युपगम्यते । अथ नेति विकल्पद्यम् । 
यद्याद्यस्तदा वितथाकाराभिनिवेश्वासनेवाविद्या सा च 
वासना शक्तिरुच्यते, शक्तिश्च कारणन्नानात्मभूतैवेति। तेन 
पर्वपूवस्मात् कारणभूतादविद्यात्मनो ज्नानादुत्तरोत्तरस्य 
कार्यस्य वितथाकाराभिनिवेशिन उत्पत्तरविद्यावशणत्तथा- 
स्यातियुक्तति बलाच्चिचत्वमायातम् । न च समनन्तर- 
प्र्ययान्नियम इति वक्तव्यम् । यतो यथोक्तमेव ज्ञानं सम- 
नन्तर प्रत्यय इति यक्किञ्चिटेतत्। अथ तच वासनात्मिकाः 

श्रक्तयो भिना इति चेत्। न। भाविकानेकशक्यव्यतिरेकात् 

शक्तिस्वरूपवद्यगपदनेकत्वं विन्नानस्या सज्यते । तच चोक्तो 
दोषः। तथेकन्नानाव्यतिरेकाद्ा शक्तौनामेकत्वं विक्ञान- 
स्वरूपं दुनिवारमिति कथं समनन्तरप्रत्ययभेदः। अथ 
नेति दितौयः पक्षा मतस्तदा मुक्ताः स्युरयत्नेन सवेदेहिन 
इत्यादिप्रसङ्गोऽनिवायंः। अथ स्व॑मेव एथग्जनस्य ज्नान- 

मनापन्ननोलाद्याकारोपरागं प्रतते तचैकत्वहानिप्रसङ्गो 
न भविष्यति। अचिचरूपत्वात् नौलादिसंबेदनकूपतात्तया 
तस्य व्यवस्थाप्यते सा तत्संवेदनरूपत्वान तु नौलादि- 
रूपापत्तेः। तथा द्यालम्बनग्रहणप्रकार रशवाकारो न तु 
ताद्रप्यम्। यत्तु नौलादि बहिरिव प्रतिभासमानमालख्यते 
तन्न ज्ञानाकारतया, अपि तु ज्ञानं नौलादिसंवेदनमनुभवन् 

प्रतिपत्ता मोदात्तथा बहौरूपेण नोलादिकमध्यवस्यतौति । 
णतदपि मिथ्या । तथा हि यदि नौलादिना सहगतस्य 
कशचित् प्रतिबन्धो नासि तदा कथं नौलादिसंबेदनं 
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स्यात् । नहि तादप्यव्यतिरेकेणान्यो निरौहस्य ज्ञानस्या- 
लम्बनग्रहणप्रकारोऽस्ति येन॒ तादरष्यव्यतिरेकेणकारो 
व्यवस्थाप्यते, अतिप्रसङ्गात् । अपि तु ताद्रप्योत्यत््यैव 
ज्ञानस्य सव्यापारत्ता प्रतौयते स रव तस्यालम्बनय्रहण- 
प्रकार उच्यते। तच चोक्तो दोषः। नास्येव सर्वथा 
नौलादिरिति चेत् । नैवम्। तथा हि यदि नीलादि 
नान्तनौपि बहिरस्ति तत्कथमिदमविकल्ये चेतसि स्फाट- 
तर मनुश्रूयत इति वक्तव्यम् । न चेतच्छक्यते वक्त नैव 
प्रतिभासत इति । स्वेषामनुभवसिदत्वात्तत्प्रतिभासस्य । न 
चापि स्फुटावभासिनो विकल्यविषयता युक्ता । येनोच्यते 
मुढात्मना तथावसौयत इति। अथेवमप्यनुमन्धते विकल्ये- 
नावसौयत इति तदसत् । यस्माद्यदि निराकारमेव सै 
ज्रानमनुभूतं तद् तत्पृष्ठभाविनापि विकल्पेन प्रतिनियतस्य 
नौलादेराकारस्याध्यवसायोऽप्ययुक्तं रुव प्रतिबन्धाभावात् 
अान्तेरयमेव खभाव इति चेत्, उक्तमचर परतन्त्रत्वप्रसङ्गात् 
कथं रान्तावस्य प्रतिबन्ध इति । तस्मात््रतिबन्धाभावा- 
दिकल्यविषयतयापि नौलादेरसतः संबेदनानुपपत्तेर युक्त- 
मेतदिति । यद्येवमसतु तच्यपरि शुद्धावस्थायां चिचावभास- 
मलौकमेव ज्ञानं, परि शुद्वावस्थायां भान्तिविगमाददय- 
रूपमेवेकसवभावं भविष्यतौति। उच्यते। यद्यशुद्खावस्थायां 
सवमलौकभेव ज्ञानं, तदा शुद्धावस्थायां तत् सत्यरूपं कुतो 
जातमिति वक्तव्यम् । न चालौकात्सत्यरूपस्योत्पत्तियक्ता, 
तस्यासमथेत्वात्। सामर्थ्ये वा तदलौकं कथं भवेत् । 
तथाविधस्याप्यलौकत्वेऽन्धस्यापि सत्यत्वं कथं भवेत् । अतो 
निेतुकमेव तस्यात् । तचायुक्तं नित्यं सच््वादिप्रसक्गात् । 
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मरान्तिविगमादित्यपि न वक्तव्यम् । यदि हि विशुद्खाव- 

स्थाथां सर्वेषामाकाराणं निदत्तिः सम्भवेत्तदा संभाव्यते 

रवैतत् । यावता ान्तिनिदृत्तावपि नाकारणं निटत्तिः 

सम्भवति, तच तेषां यथोक्तन्यायेन प्रतिबन्धाभावात् । -न 
चाप्रतिबन्ये सत्येकनिटृत्तावपरस्य नियमेन निटत्तिगेवाश्वा- . 

दिवदतिप्रसङ्गात्। अथापि स्यात्कस्यचिन्निसगंसिद्धमेवादय- 

ज्ञानं प्रपच्चापगतमेकं भविष्यतोति तदयुक्तम् । निसगे- 
सिद्व हि प्रतिनियताञ्रयपरिग्रदहेणनायत्तत्वान्न तथा- 
विधा सत्ता कस्यचिददिरमेत्। ततश्च प्रतौत्यादिविरोधो 
भवेत् । स्यादेतत् । स तादृशे हेतुधर्मो येन पूरवेपूवेप्रति- 
पश्चषणबलेनोत्पादात् प्रतिनियतकारणयत्तस्भावतया 

कस्यचिदेव भविष्यतौति। तदेतननितरामेव न राजते, 

यथोदितविधिभिः सर्व॑स्य नीरूपताऽपादनेन परमाथेतः 
कार्यकारणभावस्यानुपपत्तेरि ति यत्किंचिदेतत्। अतो यदा 
विचार्यमाणो भावानां न किदं शरूपोऽपि स्वभाव रकी 
भागरदहिततया सिद्धस्तद्ानेकंः कथं सेद्स्यति तत्समुदया- 
त्मकत्वादनेकत्वस्येति, नासिद्धो डेतुः। ननु न सवस्य प्रति- 
भासमानस्यैकानेकसवभावर हितत्वेन निःखभावत्वं प्रत्यक्ष- 
तोऽवभासते भावविषयत्वादस्य नाप्यनुमानतो व्याप्ते्मोह- 

कस्य प्रत्यक्स्याभावात्। अनुमानेन च ग्रहणेऽनवस्थानाद्- 

प्रतिपत्तेः कथं सिद्धो हेतुरिति चेत्। न। तथा हि समु- 
दितानुमानविधिभिनिः खभावत्वभेकानेकसखभावरदडितत्वेन 

व्याप्तमिति प्रतिपादितम् । तेषाञ्च मध्ये कस्यचिदनु- 
मानस्य प्रत्यक्षेण व्याप्तिः, कस्यचित् प्रत्यशख्हौतव्यात्ति- 
केनानुमानेन द्यत इति यथासं प्रमाणेन निश्चितपक्ष- 
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धमग्रहणात्कुतोऽनवस्था । सपक्षे भावान्न विरद्ः। तथा 
हि यदि यथोक्तदहेतुः साध्यविपयं यसाधनात्पारमा्थिक- 
स्वभावे वतते, तदा तादाल्यतदुत्यत्तिभ्यां तच प्रतिवद्धो- 
ऽन्धच विचारविमदौसदिष्णत्वेन ताल्िकरूपविरदहिशि 
मायादिरूपे कथं वतितुसुव्सदहेत । भावधमेत्वहानिप्रसङ्गा- 
दिति कथं प्रसिद्दृष्टान्तं प्रति विरुता इेलोः। अथ मतम्। 
मां प्रति दृष्टान्त रखवोभयधमौनुगतो न सिद्धो विन्नान- 
रूपेण मायादौनां वस्तुसत्त्वेनाभ्युपगमादतोऽनैकान्तिकता 
हेतोरिति तदसत्। तथा हि विक्नानानां स्वेषामेव 
वस्तुत्वेनाभिमतानां यथोदितानुमानविधिभिर्नैःखाभाव्यं 
प्रतिपादितम् । ततो न सखेच्छाबलेन वरूनां तथा भावो 
लश्यते, येन प्रमाणशबाधितस्यापि मायादे्विन्नानरूपेण 
सिद्त्वाद सिद्धो दृष्टान्तः स्यादिति न किञ्चिदेतत् स्यादेतत्। 
पश्सपष्योः सत्वे सिद्धेपि कथं विपश्षाद्यारत्तिनिश्चौयते 
हेतोयेन सन्धिग्धव्यतिरेकदोषदुष्टता न भवतौति । उच्यते । 
यद्रू पव्यवच्छेद नान्तरौोयकपरिच्छेदं हि यत्तत्तत्परिदार- 
सितलक्षणम् । तद्यथा भावोऽभावनव्यवच्छेदनान्तरौयक- 
परिच्छेदः परस्पररूपव्थवच्छदनान्तरौयकपरि च्छेदे 
चे कात्वानेकत्वे तस्मात्पर स्यरपरिदहारस्थितलष्षणे इति । 
यो च परस्यरपरिहारस्थितलशणौ तावेकविधानस्यापर- 
प्रतिषेधनान्तरौयकत्वाद्राश्यन्तराभावं गमयतः। तद्यथा 
भावाभावौ। त अन्योन्यपरि हारस्थितलक्षणे चैकत्वानेकत्व 
तस्माद्राश्यन्तराभावादेकत्वानेकत्वाभ्यां सखभावः क्रोडौङत 
इति साध्यविपयेये हेतोरस्येव व्यतिरेक इति कृतो 
यथोक्दोषावकाशः। ननु चाच प्रतिन्नाथेकरेश्त्वादसिद्धो 
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इतुर्यस्मादेकानेकयोः खभावप्रभेदरूपत्वात्, तदिपयेययो- 

रपि साध्यसाधनयथोरमेद रव । ततश्च यदि साध्य- 

मसिद्ं हेतुरपि तदभिन्नसख्भावत्वादसिद्धः। अथ तुः 

सिङस्तदा निःभावत्वमपि भावानां सिञ्खम्। न चदयेका- 
नेकत्वविरदिणि शशविषाणादौ कंिद्भावस्रभावरूपता- 
मभ्युपैतौति चेत्। तदसत् । तथा हि इदेतुस्तावद्यथा 
सिद्धस्तथा विस्तरेण प्रतिपादितम् । तस्मिन् सिद्धेऽपि यदि 

नाम विधिरूपतया साध्यते नैःसखाभाव्यं, तथापि वरूव- 
भिनिवेशस्य दृस्थजतया तत्वतः समस्तवस्तुव्यापिनेःखा- 
भाव्ये निश्चयाद्नुत्ादनाद्यामृढं प्रति सवभावानां निःख- 
भावताव्यवहारयथोग्यताप्रसाधनान्न प्रतिक्ञा्थकदेश्ता 

हेतो्य॑थोपलब्िलक्षणग्रा्तानुपलम्भेन  नास्तित्वस्येत्य- 
चोद्यम् । अथ मूढं प्रति नैःखाभाव्यमेव तावत्साधयितव्यं 
व्यवदाराथेमित्यमभिनिविश्यते। तचाप्युच्यते। यद् त्वेका- 
नेकत्वयोः सखभावव्धापकयोनिरत्या दृश्षनिदत्या शिश्पा- 
निदृत्तिवद्धाविकौ सखभावनिहत्तिः साध्यते। तदा कुतः 

प्रतिन्ना्थेकदेशता देतोः। न हि व्याप्यव्यापकनिदत्तिवचन- 

योभिनव्यवच्छेद रूपयोः पयायत्वं, न चापययषरू पस्य प्रति- 
न्नायेकदेशत्वमिति यत्किञ्चिदेतत् । ननु परमाथत इति 
विशेषणमनथेकम् । तथा छविसंवाद्को न्यायः परमाथ 
इति परमाथेशब्देन चिरूपलिङ्गजनिता बुद्धिरभिधौयते । 
तदा तस्या अपि संडृतिरूपत्वात् कथं परमाथेत्वम् । 
यदि च तदशद्वावानां निःखभावत्वं व्यवस्ाप्यते, तदा 
तस्याश्च बुद्धः कुलोऽवस्थापनौयम् । न तत णव स्थापयितुं 
युक्त, स्वात्मनि इत्तिविरोधात् । नापि प्रमाखान्तरतो- 
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ऽनवस्थाप्रसङ्गात्। अथ तामेकां बुद्धिं मुक्ता व्यवस्थाप्यते । 
न तहिं स्वैविषयनेराढ्यं प्रतिपादितं भवतौति । 
साध्वेतत् किन्तु सकलप्रपच्चपरिवजितपरमाथैस्यानुक्गल- 
त्वा्यथोक्तवद्धः परमाथैत्वं निःसखभावतापि च तत र्व, न 
च स्वात्मनि उत्तिविरोधः, सामान्यरूपेण स्वेधर्मणां 
निःखमभावताव्यवस्थापनात्। तच च सामान्यलश्णे 
तदृदिखरूपस्यान्तगेतत्वाद्यथा सवधमेषु स्वादिभ्यो 
हेतुभ्यो विनाशत्वप्रत्ययो भवन्नात्मानं विरदय भवतौत्य- 
चोद्यम् । ननु समारोपितताल्िकोत्पत््याद्याकाररहित- 
तयाऽविचारेकमनोहरो भावस्वभाव रखव॒निःसखभावता- 
शब्देनोच्यते । तस्य च भावस्वभावस्य प्रत्यक्षत्वात्तव्छभाव- 
भूताऽपि निःखभावता प्रत्यक्टेव धटविविक्तभूतल इवोप- 
लब्धे तदात्मभूतो घरविवेकः। अन्यथा भिन्रथोगक्षेम- 

त्वादव्यतिरेकताऽवद्यीयते । ततश्च भावो निःखभावो न 

स्याद्सम्बन्धाज्निःखभावतायाः। न च तदुत्यत्तिलश्षणः 
सम्बन्धोऽवसतुत्वेनाकार्यत्वात्तस्याः, तस्मादाजैः सा न प्रत्य- 
छषतोऽवसौयत इति प्रत्यक्षबाधा। तथोपलस्िलशणप्रात्ता- 
नुपलब्था घटवदभावव्यवहारयोग्बत्वानासत्येव निःसखभाव- 

तेत्यनुमानबाधा । शशिन्धचनद्रत्ववद्ागोपालजनस्य निः- 

सखभावताप्रतौतिषैकल्यात््मतौतिबाधापि दुनिवारेवेति चेत् 
तदसत् तथा हि समारोपिताकारविविक्तता भावानां 

निःसखभावतोच्यते । सा च भावसखभावम्रहशणेन शहौताऽपि 

क्षणिकत्ववद्वान्त्या समारोपिततच्ोत्पच्याद्याकारतिर- 
स्रतरूपत्वान्न बाजैनिश्रौयते। अतो निश्चयानुपपत्तः 

प्रत्यक्षताया अभावान्न प्रत्यक्बाधा । तथा खहौताऽपि 
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व्यवदारायोग्धादग्हौतकलत्पैवेति नोपलव्िलक्णप्राप्तत्व- 
मस्याः, ततो नानुमानबाधा । परमाथत इति विशेषाच 
भावप्रतौतेरनपरवेन प्रतीतिबाधा नास्येति यत्किञ्चि- 
देतत् । निर्बौजमान्तेरयोगात् कथं तया समारोपित 
आकार इत्यपि न वक्तव्यम् । यतः सव्येन सहालोकायाः 
मान्तेः कः सम्बन्धः! न तावत् तत्खभावता सत्यालौकयो- 

विरोधात्, नापि तदुत्यत्तिरलौकस्याकारयत्वात् । अतः 
सां हतमेव कारणं पवैमुपादानमस्या न विरुध्यते। तस्यापि 
कारणस्यापरं सां दतमेव पूवे कारणम् । रवंविधदेतुपर - 
म्यरायाश्चानादित्वान्न कंदाचिन्निरुपाद्ाना मान्तिः। कथं 
प्रतिनियम इति चेत् । उच्यते । तालिकभावस्वरूपवत् 
सां शतस्याप्ययमेव खभावोऽपरसांहतकारणाधौनो यत्रति- 
नियतसांहतकार्यकारणं नाम । कथं तहिं सांटतमिति चेत्। 
अथेकियासमथेमेव हि वस्तुविचारविमदौक्षमत्वात् सां इत- 
मित्युच्यते । तथा हि तथ्यातथ्याभ्यां सवं खव राव्याप्त- 
स्तयोरन्योन्यपरिहारस्ितलशणत्वात् । तथ्यरूपतायाञ्च 
निषिद्धायां सामश्यादितरचावस्थानमेषामापतितम्। अतः 
स्वयमेवेदं रूपं सवेभावेः स्वौकषतमित्यदोषः। ननु डदेतु- 
मन्तरेशेष्टार्थासिङधः सर्वधर्मनेःखाभाव्यप्रसाधनाय हेतोः 
परिग्रहं कुवेता तस्य सत्ताभ्युपगता सवधमनेःसखाभाव्य- 
प्रतिज्ञया चासत्तेति परस्परविरोधात् सखमाल्वन्ध्यात्व- 
प्रतिन्नावत् खवचनविरोधः। यतो न हेतीस्तत रव निः- 
स्रभावता सिध्यति, सखात्मनि कारिचविरोधात् । नाप्य- 
न्धतोऽनवसख्धाप्रसङ्गगदिति चेत् । न । निःखभावताऽपि च 
तत॒ रवेत्यादिनोक्तोत्तरत्वात्। रवं निःखभावत्वेऽपि 
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संखत्या कमफलसम्बन्धव्धवस्थापनेनागमविरोधस्याभावोा- 
तदिरोधोऽपि नोद्धावनौयः। अथ मतम् । निःसखभाव- 
वादिनः सवाौ्थाभावादा्रयासिद्तादयो दोषा दुनिवारा 
दइूति। तदसत् । तथा हि सवे रुवानुमानानुमेयव्यवदहारः 
परस्यरपराहतसिद्ान्ताहितधर्ममेद परित्यागेनाबालजन- 
प्रतौतं धमिंशमाभित्य प्रवर्तते । तत््रतिबज्धो हेतुः सिद्ध- 
स्तथा दृष्टान्तोऽपि । अन्यथा यदि सिद्वान्ताभितो हेतु॑र्मो 
दृष्टान्तो वा स्यात्, तदैकसिद्वान्तप्रसिद्विशेषणशविशिष्टो 
धमो विवाद्ास्पदौश्रूतत्वादपरस्यासिद् इति विशि 
धमिंणोऽसिद्धराश्रयासिद्धो हेतुः स्यात्। तथा सवरूपासिन्घो 
दष्टान्तधमिंणश्चासिद्धिरिति सर्वथैव धूमसच्वादिभ्यो दहना- 
नित्यतादिप्रलौतिवेकल्यात्साध्यसाधनव्यवदारोच्छेदः स्यात्। 
अविक्नानादिरूपपरादत्तन्नानमाचादेः कस्यचित् सिङत्वा- 
दिति यत्किञ्चिदेतत् । स्यादेतत् । यो हि प्रतिभासमानं 
धमिणमासरित्य समारोपिताकारनिषेधनाय साधनं प्रयुक्त, 
तस्या्रयासिड्तादयो दोषा नावतरन्ति। त्वया तु प्रति- 
भासमान रव धर्मों निषिध्यते । तत्कथमाख्रयासिडता- 
दयस्ते नावतरन्तौति । नैवं तथा हि परमाथत इति 
विशेषणात्, प्रतिभासमाने धर्मिणि समारोपितभाविक- 
स्रभावनिषेधः साध्यते न तु धर्मसखरूपनिषेध इति 
समानम् । अथ मतम्। पारमाधिकश्चेत् खभावो निषिज्खः 
किमपरमवशिष्यते, तस्य धमिंशणो रूपं यत् प्रतिभासेतेति। 
तदप्यसत्। नहि पारमाथिकस्वभावत्वेन प्रतिभासो व्याप्तो 
येन तन्निरत्तौ निवतेत। अलौकस्यापि दिचन्द्रकेशोण्ड- 
कादेभसनात् । न चैतच्छकयते वक्त यद्यपि दिचन्द्रादयो 
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बहीरूपतयाऽलौका न्नानरूपतया तु ते पारमाधथिका 

, र्वेति प्रतिभासनं युक्तमिति चिचरूपतया देशखतया च 
तेषां प्रतिभासनात् । नहि ज्ञानमेकं चिचं युक्तमेकत्व- 
हानिप्रसङ्गगत् । अनेकान्नानोत्यत्तेशच पुरवनिषिडत्वात् नापि 
देशस्थममुतंत्वात्। तस्मान्न दिचन्द्रादयः पारमाथिकाः 
तथा च प्रतिभासन्त इति पारमार्थिकस्वभावनिटृत्तौ प्रति- 
भासनता विरुध्यत इति ताच्िको भावाभ्युपगमो न कायः, 
नाप्यभावाभ्युपगमो भावनिदृत्तिलक्षणत्वात्तस्य, भावासिद्धौ 
निविषयस्य नजोऽप्रयोगेणासति निषेध्ये निषेधस्याप्रवत- 
नात्, तत्पृवकस्य तस्याप्यसिद्धरकान्तिकभावाभावपक्ष- 
भाविनो दोषा नास्मानुपालौयन्ते। ततश्चान्धोन्यव्यवच्छेद- 
रूपत्वादेकप्रतिषेधनान्तरौोयकमपर विधानं बलादापतित- 
मिति यदुच्यते तदसङ्गतं, तत्वतो भावरूपस्य व्थव- 

च्छेदयस्याभावात्। खच्च भावाभावस्वरूपाभावे साक्षात् 
पारम्पर्येण वा ज्नानक्तेययोरप्रतिबद्वहृत्तित्वानन तददिषयो 
विकल्पः सवथा ताचिकं इति सिद्धम् । न च मन्तव्य- 
मनादिवासनोद्भूलो भावाभावसखरूपाभावेऽपि तदिषयो 
विकल्पः शशविषाणादिविकल्यवदूपजायत इति । तथा 
हि यदि नाम वाद्ये वस्तुनि न प्रतिबद्धस्तथाऽपि पुवके 
जनान तदब्यतिरिक्तवासनाग्रबोधेनोत्पादनात्तदुत्यतिल्षणः 
प्रतिबन्धोऽस्यात्स्येव तथा समानकालभाविनि विन्नाने 
तदव्यतिरिक्तत्वेन तादाव्यलक्षण इति विकल्पारूढप्रति- 
बिम्बस्य केनचित् प्रकारेण विधिप्रतिषेधाभ्यां व्यवहारः, 
यतो यथोदितविधिना वासनाप्रभवन्नानाभावेन तत््रति- 
बिम्बविरहादिकल्पानुत्पत्तेः कुतो भावाभावस्वरूपाभावे 
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विकल्प इति वक्तव्यम् । रतेन यदेके वोयन्ति परेक्षावतः 
प्रमाणोपपन्नेऽथे सत्यत्वेनाभिनिवेशोऽन्यचालौ कत्वेन युक्तो- 
ऽन्यथा परक्षावच्वहानिप्रसङ्गगादतः सत्यालौकत्वामिनिवेशस्य 
दु सत्थजतया कथं सवेविपर्यासप्रहाणमिति। तदपि प्रत्यक्तम् 
अभिनिवेश्स्य ज्नानादव्यतिमिन्रमूतित्वात्तदभावे कथमभि- 
निवेशस्य युक्तरूपतेति । तदेवं भावाभावविकल्याभ्यां सव- 
विकल्पस्य व्याप्तत्वाद्यापकाभावे व्याप्यस्यासम्भवात्तत्चतो 
भावाभावपरामशेरदहितानविचाररमणौयानन्तवबहिःसार - 
विरदिणः कदलोसकन्धनिभान् सवेभावानेवं सवौकार- 
तादृष्टामिसमयकरमेण प्रन्नाचक्षुषा निरूपयतो भावना- 
बलनिष्यत्तौ केषाच्चिन्मणिरूपादिज्ञानवदुत्सारितसकल- 
समान्तिनिमित्त खव सखतः प्रमाणतो यथाभूताथयाहित्वा- 
न्मायोपमाद्ययन्ञानात्मसंवेदनो विश्ुद्धसांखतकारणनिजौतः 
सर्वविपर्यासप्रहाणादुरुकरुणाग्रज्ञाखभावः सां टतो ज्ाना- 
लाकंः समुपजायते, प्रतौत्यसमुत्पादधमतया यथा न "पुनः 
कल्यनाबौजं प्रादुभैवति । रवच्च यदुच्यते कैश्चिद्धिद्यया- 
ऽविद्याक्षयो, विद्या च यथाथेन्नानं ताथागतमपि यदि 

ज्नानं भवतां सांटतं तस्माद् विद्यारूपत्वादिद्यायाः समु- 

त्पादाभावे कथमविद्याविनिटत्तियवचाविद्या न प्रहौणा 
तावत्कथं मुक्तिरिति तदसङ्गतम् । तथा हि नित्यत्वादि- 
समारोपितधमंप्रतौतिर विद्या । तद्विपरौतप्रमाणाबाधित- 
धमप्रतीतिस्तु विद्येति । विपर्यासाविपर्यासनिबन्धनं तयो- 
व्येवस्थानमतिप्रतौतमतः सांडतत्वेऽपि विरुडधर्मोदया- 
द्थाभरूतपदार्थावगभेन विपर्यासनिदत्तौ कुतस्तन्निबन्धन- 
मविद्यात्वं येन॒ तदप्रहाणान्मुक्तिर सङ्गतेति यत्किच्चि- 
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देतत् । तदेवं कख्यचित्पारमाधथिकस्य भावस्य प्रज्ञा चश्चुषा- 

ऽद्शैनमेव परमं तत््वदशनमभिपरेतं न तु निमोलिताक्ष- 

जात्यन्धादीनामिव प्र्ययवैकल्यादमनसिकारतो वा 

यद शनम् । ततो भावादिविप्यसवासनाप्रहाणाभावाद- 

संक्िसिमापच्यादिव्धुत्थितस्येव भावादिविपयौसवासना- 

प्रभवक्ञशत्तेयावरणस्योत्पत्तेर सुक्त एव योगौ भवेत् । यस्माच 

यथोक्तमेव तच्छक्नानं सुक्तचावाहकं नान्यथातिप्रसङ्गादतः 

प्रागुक्तमेव पर मतच्वदशनं ग्राह्य, तेन सवेदोषविरोधि- 
नैराठ्यद्श्ने प्रत्यक्ौकूते सति तदिरुडत्वात् क्तीशणवर शं 

ज्ेयावरणच्च प्रहीयते । अतः प्रतिबन्धाभावाद्रविकिरण- 

वद्पगतमेधाद्यावरणे नभसि सवच प्रतोत्यसमुत्पन्न 

वस्तुनि तच्वोत्पच्यादिकल्पनारदहितेऽव्याहतो योगिप्रत्यक्षो 

ज्नानालाकः प्रवतते। तथाहि वस्तुसखभावप्रकाशरूपं 
विज्नानम् । तच्च सन्निहितमपि वस्तु प्रतिबन्धसद्धावान्न 
प्रकाश्येत् । प्रतिबन्धाभावे सत्यचिन्त्यशक्तिविशेषलाभात् 

किमिति सकलमेव वस्तु न प्रकाशयेत् । अतः संदटति- 
परमाधैरूपेण सकलस्य वस्तुनो यथावत्परिन्नानात्सवा- 
कारन्नत्वमवाप्यते। अतोऽयमेव सवावरणप्रहाणे सवाो- 

कारन्नत्वाधिगमे च परमः पन्थाः, विशेषस्य योगिनां 

पृथग्जनेभ्यः। ते हि मायाकारा इव मायां यथावत््रसिङ्ध- 

माचाऽसत्यतापरिन्नानान्न भावान् सत्यतोऽभिनिविशन्ते । 
तेन ते योगिन इत्युच्यन्ते । ये तु तां मायां बालपरे ्षक- 
जनवत्सत्यत्वेनाभिनिविष्टासतद्द्धावमपि ते विपरौताभि- 
निवेशद्ाला उच्यन्त इति सवेमविरुद्म् । ततश्च युक्तया- 
गमाभ्यां परिविदितमायोपमादयचित्तास्तत्तातचवाव- 
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बोधाभ्युद्यतमतयोऽदयं मायोपमं चित्तं तथ्यसंहृतिरूप- 
मेव ुतचिन्तामयेन ज्ञानेन व्यवस्थाप्य प्रतौत्यसमुत्पाद्- 
धमतया सवौकारन्नताद्यष्टाभिसमयक्रमेण सादरनिरन्तर-. 

दौर्धकालविशेषभावनया भावयन्तः संहृतसकलविकंल्य- ` 
माभवमनुबद्धं माथोपमाद्यविन्नानमाचप्रबन्धमासादयन्ति 

योगौश्णः। स खव मुख्यः प्रतिपक्षः । प्रथमं तु मायोपम- 
मिति सामिजल्पं विज्ञानं व्यवस्थापकं तदनुगुणं न तु सुखय- 
प्रतिपक्षभ्रूतम्। तथा हि बाद्याथेनये पुङ्गलनैराल्यादि- 
भावनापि न वसतुरूपञ्चेतस्यवस्थाप्य क्रियते । वस्तुनो 
निविकल्यन्नानसमधिगम्यत्वात्तस्य चाद्ावसम्भवात्। भावे 

भावनावेयथ्यप्राप्तेः तस्मात्तचाप्ययं परो नाममाचानु- 
स्य॒तविकल्पप्रतिविम्बे तच्वावबोधानुक्रल्यभाजि वरूवध्यव- 
साथो सन्तुष्यति । तदच नामाकाराभ्यासात् कथं जल्पो 

न विवर्धतो भवति । स्तिमितान्तरात्मनः कमेण विकल्प- 
संहार इति चेत् । तदेतदितरचापि समानमित्यलमति- 

प्रसङ्गेन। तदेवं सवकाररमणौयतथतानिद् शस्य मादाल्य- 
स्यापनाय न धमताबलान्निमित्तसुत्पन्मित्याह । अस्यां 

खलु पुनरित्यादि । षञ्िकारमष्टादश्महानिमित्तमिति 
क्रियाविशेषणत्वादेकवचनम्। त्च च दौ विकारौ 
भाजनलाके, अभिसं खतामनभिसंस्तां च एथिवौ- 
मधिकत्य यथासंख्यं चलनसुन्रमनञ्च । सत्वचलाके चतु- 

्विधसक्तनिकायमकुश्लिर्नं नानादेवताधिसुक्तं मानिनं 

विद्यावन्तच्चाधिकत्य यथाक्रममवनमनमृध्वगमनमधोगमनं 
धोषोन्नदनं च। अष्टाद्शमहानिमित्तानि पुनरेषामेव 

षणां विकाराणां शखदुमध्याधिमाचक्रियाभेदेनाकम्यत् 
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यावत् संप्रागर्जदित्यथेनिदे्णद्धवन्ति । अथवा मध्यादुन- 
मत्यन्तेऽवनमतौत्येकः। अयमेव च विपयंयेण दितौोयः । 

, तथा हि पुव दिगुन्रमत्यपरा दिगवनमतौति ठतौयः ¦ 
` चअरयमेव विपर्ययाचतुथैः। तथा दक्िणा दिगुनमत्युत्तरा 

दिगवनमतौति पञ्चमः। अयमेव विपयेयेण षष्ठ इति 

षड्िकारा भवन्ति। अष्टाद् श्महानिमित्तानि पुनस्त- 

धेवावगन्तव्यानि। उपसंहरन्ाह । ` रवं दोत्यादि 
(7. 309, 9)। तथागतमनुजात इति । रवं सवन्नताकारानु- 
जातत्वेनानुजातः। अजातिस्वभावं कथयन्नाह । पुनरपरं 

सुभूतिः स्थविरो न रूपमित्यादि । तथेव तत्कस्य हेलो- 

रित्याश्ड्याद । तथा दौत्यादि+। सुगमम् । रवं होति । 
रवं मायोपमत्वान्मागंन्नताकारानुजातत्वेन तथागतमनु- 

जातः। तथतानुपलम्भस्वभावं निदिश्नाह । गम्भौर- 
चये यमित्यादि। सर्वाकारन्नताकारस्वभावानुपलम्भा- 

त्थता गम्भीरचयां । साधृक्तत्वेनानुवदनाइ । रुवमेत- 

दित्यादि । भगवतां न विफला धमदेशनेत्याइ । अस्मि- 
न्नित्यादि । पूवपरिकर्मकतैरिति । सम्भारभूम्यादौ समु- 
पाजितपुण्यन्नानसम्भारैः पूर्वपरि कर्मभिः छता निष्यादिता 
ये तैमायोपमधमभावनायां शछान्तिरधिमुक्तिः प्रतिलब्धे- 

` त्येके। सवेचगधमधातुप्रतिवेधादनुत्पत्तिकधर्मक्षान्ति- 

रथिगतेत्यपरे। केन कारणेन मदायानप्ररत्तानां 

हौनयानावकाशो भवतीत्याह । को भगवन् हेतुरित्यादि 
(0. 310, 5) । तच इहेतुरूपाद्ानकारणं प्रत्ययः सहकारि- 
कारणं, प्रन्नोपायकोशल्यवैकल्यं कारणमित्याह । रतैः 
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शरि पुैत्यादि । उपचर्याथमाद । किच्चापौत्यादि । 
स्पष्टाथैच्च दृष्टान्तमाह । तद्यथापौत्यादिना । पश्िणः 
्कुनेरिति पक्षौ द्वावस्येति पक्षौ नरोऽपि मिचारि- 
पश्षसद्धावात्पक्षौ स्यादिति शकुनिग्रहणम् । श्वादिरपि 
शकुनिः स्यादिति पश्चौतिव्चनम् । नो हीदमित्यादिवचनं 
(7. 311, 6) नियुक्तिकमेवेति । तत्कस्य हेतोरित्याशङ्ा₹। 
गुरुद्रव्यस्योध्वप्रदेश्णत् पाते वस्तुधर्मत्वेन नियमात् । 
स्षतत्वादिकमाह । रवं दयेतदित्यादि। दार्णन्तिका्ै- 
माह । रवमेतदित्यादि । पततौति। दानादिप्रयुक्त- 

स्यापि प्रज्ञापारमितोपायकौश्लप्रयोगमन्तरेण आव- 
कादिभरूमो पातो भवति, अनेन च तदुभयप्रयोगस्य 
नियाे प्राधान्यमावेदितम् । यथानिर्दिष्टं षोडशप्रकार- 
मेव स्वभावलक्षणं ग्राह्यम् । तथा चोक्तम् । 

करेश्लिङ्गनिमित्तानां विपक्षप्रतिपक्षयोः। 
विवेको दुष्करेकान्तावुदेशेऽनुपलम्भकः ॥ २९ ॥ 
निषिद्धाभिनिवेशशख यश्चालम्बनसंन्नकः । 

विप्रत्ययोऽविघातौ च सोऽपदागत्यजातिकः ॥ ३०॥ 
तथतानुपलम्भश्च स्वभावः षोडशशत्मकः। 
लष्षौव लश्यते चेति चतुथे लकणं मतम् ॥ ३१॥ इति । 
यथोक्तप्रयोगपरिन्नानं मोक्षभागौयकुशलमुलवत् 

रुवेति । मोश्षभागौयं वक्तुमाह । पुनरपरं शरिपुच 
मोधिसन्व इत्यादि । तचाभिमुखौकरणात्समन्वादरति । 

निखयप्रभावेनावधारयति । निमित्तयोगेनेति (2. 312, 2)। 

रकान्ताभिनिवेश्योगेन । लौकिकलाकोत्तरज्ञानाभ्याम- 
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नवगमनान्र जानाति, न पश्यतीति योज्यं परिणाम- 
यितुमिच्छतौति । श्रन्यतैवानुत्तरा सम्यक्संबोधिरिति । 
परिणमनात्पूवेवत्तत्कस्य ईतोरित्याश्ड्धयाह । . रवं 
हौत्यादि। मोशषभागौयनिदेशधिकाराद्यतिरेकनिद शे 
नेदसुक्तं स्यात्! अनिमित्तालम्बनन्नानाकारेण दानादि- 
सर्वबुद्ध्मणां खसन्ताने प्रादुर्भावात् समुदागमे कलंब्े 
यत् कौशलं प्रन्नापारमितोपायलषणं, तदस्मिन् सवाी- 
काराभिसम्बोधे मोक्षभागौयमिष्टम् । मोष्ोऽच विसंयोग- 
विशोषस्तद्वागदहितत्वान्मोक्षभागौयं प्रथमतः सवाकाराभि- 
सम्बोधात्मके शसनेऽवतार हेतुभूतं श्रुतचिन्तामयमतः 
परज्नोपायको शएलविरहाद्भूमिदये पात इति। तथा चौक्तम् । 

अनिमित्तप्रदानादिसमुदागमकौश्लम् । 
सर्वाकारावबोधेऽस्मिन् मोक्षभागौोयमिष्यते ॥ ३२॥ इति 

कोशलमेवं स्ष्टथनाह । यथाहमित्यादि । भाषित- 

स्येति स्थास्यत्ययं श्रावादिभूमावित्यस्य यथाहमथेमा- 
जानामि, तथा बहुपुणयसम्भारादिना महाबोध्यधिगमे 

संशयो भवति । कथं तहिं प्राप्यत इत्याद । तस्मात्तौ 
त्यादि । प्रज्ञापारमिता भावयितव्या । उपायकौशलेन 
च भवितव्यमिति । तच प्रन्नापारमिता सर्वाकारर्निखिल- 
धर्मपरिन्नानम्। उपायो ब्वादिविषये अह्वा। दानादौ 
वौयम् । कल्याणकामतादेः सरणम् । क्म॑कतुक्रियाऽनुष- 
लम्भश्च समाधिः तदेवमिद्धियार्थाभावादनिन्द्रियसरभाव- 
रद्वावोयं समाधिप्रन्नाखभावं पञ्चप्रकारं मोक्षभागोयं 
कुशलमुलमुपाजनौयमित्युकतं भवेत् । तथा चोक्तम् । 
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बुद्याद्यालम्बना श्रद्वा वौयें दानादिगोचरम् । 
स्मतिराश्यसम्यत्तिः समाधिरविकल्यना ॥ ३३ ॥ 
धमषु स्वराकारज्नानं प्रन्नति पञ्चधा ॥ इति 

साधूक्तत्वेनानुवद् नाह । रवमेतदित्यादि । एवमपि 
न सर्वेरनुत्तरा सम्यक्सम्बोधिः अद्वादिभिः प्राप्येत्या । 
गम्भोरेत्यादि (. 313. 6) । मध्यैः अद्वादिभिरप्राप्यमाण- 
त्वाहुरभिसम्भवा । खदुभिस्तेरेवानधिगम्यमानतया परम- 
दु रभिसम्भवा । तथेवानुवदन्नाह । खुवमेतदेवपुचा इत्यादि । 
दुःपरकभेरित्यादि। सर्वाकारधर्मपरिज्ञानविरहादःप्रननाः । 
दानादिविषयवौ येवेकल्येन हौनवौर्याः। सर्वाविकल्पन- 
समाधिविथोगेन हीनादिमुक्तिकाः। बद्वाद्यालम्बनश्रद्वा- 

ऽभावादनुपायकुश्लाः । हितवकत्वादिस्मर णवेधु्यात्पाप- 

मिचसंसेविनः। अनेनेदमुक्तं स्यात् । धर्म॑तेयं यतोऽधि- 

माकैः अ्वादिभिः सम्यकूसम्बोधिः सुबोधा खदुभिसतैरेव 
दुर्बेधित्य्थादिदमाभिप्तम्। मध्यैः प्रत्येकबोधि्छैदुभिः 
श्रावकबोधिरिति । तथा चोक्तम् । 

तौष्णेः सुबोधा सम्बोधिदर्बोधा खदुभिर्मता ॥३४॥ इति । 
पर माथसत्याश्रयेण दुरभिसम्भवत्वं विधटयन्नाह । 

दइवगवानेवमित्यादि । कथमिति । ेपेेवेत्यथेः । कथं 
न किंञ्चिदभिसम्बध्यत इति । तत्कस्य हेतोरित्याशड्ाद । 

श्रन्धत्वादिति । अनुत्पन्नत्वादभिसम्बोधव्धो धर्मो नास्तौ 

त्थः । तदेव स्यष्टयन्नाह । तथा हि भगवन्नित्यादि। 
प्रहाणायेति क्णशनामानन्त्मार्गेण प्रहाणाथैम् । अभि- 
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सम्बध्येताभिसम्बोधव्यमिति । विसुक्तिमागौवस्थायाम् । 

आजानोयादान्नातव्यमिति। विशेषमार्गेण। अनेनापौति 

कार्तकर्मकियानुपलम्मभेनापि। श्रन्यत्वेऽपि सखभिसम्भवत्वं 

नास्तोत्यादइ । असम्भवत्वादिल्यादि (- 814. 4) । तच 

डेतोरसच्वादसम्भवत्वं, कार्याभावादसद्भूतत्वम् । ततो 

लोकिकलाकोत्तरन्नानाविषयत्वाद्यथाक्रममविकल्पितत्वम- 

विटयितत्वमिति पददयं योज्यम्, इ दसुक्तम्भवति । धमाण- 

मनुत्यन्नत्वेन न्नानाविषयत्वात् कथं खभिसम्भवानुत्तरा 

सम्यक्सम्बोधिः किन्तर््येवं धर्माधिमोष्टेऽपि पुण्यज्ञान- 

सम्भारमुपाज्ये योगिसंहृत्या मायापुरुषेणेवाधिगम्यमान- 

त्वादरमिसम्भवेति। रतदेवोपोदलयन्ना ह । श्रन्यमित्य- 

नेनापौत्यादि । तथेव तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । न 

द्यायुष्मनित्यादि । अभिसम्भोत्स्य इति । श्रन्यत्वेनाकाश- 

स्वभावस्य बोधिसच्वस्याहमभिसम्भोत्छय इत्येवं प्रथोगाभावा- 

देव दुरभिसम्भवेत्यथैः। रवच्चेत्यादि । निःस्वभावा रवाभि- 

सम्बोधव्धाः । पूर्ववत्तत्कस्य हेतोरित्या श्ड्याह । आकाश 
त्यादि । धर्मां यस्मादाकाश्समास्तथा चोत्पादवेधुयादुरभि- 
सम्भवा बोधिरित्यथैः। संहत्यापि सख्वभिसम्भवत्वं निरा- 

क्वन्राह । यदि चायुष्मननित्यादि विवतेरनित्यमिलाषस- 

द्ावान्न त्वेवं निवर्तेरन् । व्यतिरेकमुखेन निदिश्य, अन्वय- 

सुखेनाइ । यस्मात्तहत्यादि । विदृत्तिरेव न सम्भवति । तच 

कथं तया दुरभिसम्भवत्वमिति आह । किं पूनरित्यादि 
(2. 315, 3) । शूपादयो धमिंणस्तद्यतिरिक्ता वा तथता 
रूपादितथतालघ्षणो धर्मस्तत्यृथम्भतो वा निवतंमानो 
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निवतेत । किमिति सर्वच प्रश्ने धर्मताभिप्रायेख परथकू- 
त्वादाह। नो हौदमिति वाक्याथैः। प्रमुदितादिसप्त- 
भूमिषु सामान्येन विदृच्यसम्भवं निर्दिंश्याचलादिभूमि- 
चयेण पुनर्बोधकबोध्यधर्मभेदेनाह । किं पुनरायुष्मन् 
शरिपुच्र रूपममिसम्ब॒ध्यत इत्यादि ए. 316, 8) । समन्त- 
प्रभां बुद्धबरूमिमधिक्त्याह । तत् किं मन्यस इत्यादि 
(. 318, 18) । तत् कतम इति । तस्मानिरच्यसम्भवादेव 
कारणाद्यस्तस्यामेव धम॑तायां श्रन्यतायां सवानमिनिवेश- 
योगेन स्थितः कतमः स धर्मो विवर्तते । नैव कचिदित्यधैः। 
कतमो वेति (. 319, 4 । नैव कश्चित्। कचिदिति 
निपातोऽपि नुशन्दा्े वर्तते । उपसंहरन्नाह । रुवमायु- 
प्मनित्यादि । सत्यत इति परमाधैसत्यतः । स्ितित इति , 
प्रत्तप्तिव्यवस्थानत इत्येके । ज्नानज्ञेयसखभावतत्विरहा- 
द्यथाक्रमं सत्यतः स्थितितः इत्यपरः । संहृतिसत्याख्रथेण 
सखभिसम्भवत्वं निराक्रियमाणं परमाथतो यदि साध्यते 
तदा प्ररूतानुपयोगौत्याह । यथेत्यादि । यया धर्मनय- 
जात्या येन धर्माणामनुत्पादग्रकारेण निदिश्यते, तथा 
न कशचिद्िवतते, किन्तु संहत्या विवतंत इति मतिः 
संटृतिरेव नास्तोति चेत्। तच न केवलं प्रत्यक्षादिबाधा 
किं तद्यभ्युपेतबाधापौत्याह । ये च खलु पुनरिम 
इत्यादि । व्यवस्थानं न भवतौति स्वधर्मनुत्पादधर्म- 
निदेशेन यस्मादेकमेव बोध्यात्मकं सत्तवं॑चित्त' तदेव 
यातव्धत्वाद्यानं बोधिसत्यानं बुद्धयानं तथागतभूमि- 
संग्ोतं, तस्माद्धेत्ववस्थाश्रावकादियानचयानुत्पत्तेस्तया- 
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निकबोधिसच्वानां चयाणां व्यवस्थानं न स्यात्, तथाभ्युपेत- 

विरोध इति भावः । सर्वधर्मानुत्पन्नत्वेऽपि बोधिसद्धावे- 

नान्यतमैकबोधिसच्वाभ्युपगमात्कथं विविधबोधिसत्व- 

व्यवस्थानमापद्यत इत्याद । किं पुनरायुष्मन्नित्यादि । 

किमेकमपि बोधिसत्वमायुष्मान् सुभूतिः स्थविरो नाभ्युष- 

गच्छति । यतस्िविधपुद्गलासक्वच्वोद्यत इत्यथेः। जान- 

न्नपि तदचनेन परिहारं दापयितुमादइ । प्र्टव्यस्ताव- 

दयमायुष्परान् सुभूतिः स्थविर इति । तमेव प्रञ्नयन्नाह । 

किम्युनस्बमित्यादि । परिप्रश्नेन परिहरन् वक्तुमाह । 

किम्यनरायुष्मनित्यादि %. 820, 1) । तथतायास्तथतेति। 

अनुत्पादस्यापि तच्वतोऽसत्वम्। न देतदि ति विदृण्ठन्ना ह । 

` तथापौत्यादि। चरिभिराकारेरिति आवकयानादिप्रकार 

व्धवच्छेद फलत्वाद्ाद्यस्यैकेन तर्यो पलभ्यत इत्याह । किं 
पुनरित्यादि। णकेनापौति। महायानात्मकेनापि प्रकारेण 

तुख्यत्वान्यायस्येत्याह । न दयेतदिति। आधेयमपि निरा- 

कार्तमाह । कचित्पनरित्यादि। न दयेतदिति गताथेम् । 

प्रकतारथैमुपसंहर त्राह । वमायुष्मननित्यादि । कुतस्तवैव- 
म्भवतौति। योगिसंहृत्यानुत्तरा बोधिरिति न तदलात्पर- 

माथेतो बोधिसक््वास्तित्वम्। ततश्चायं आआवकयानिकं 

इत्यादि, कस्मात्तवेवम्भवत्यपि तु नैवच्छित्तमुत्पाद्यितव्य- 
मिति यावत्। चोद्यपरंपरया प्रसङ्गागतमेवाथें मोक्ष- 
भागौयलिङ्गत्वे योजयन्नाइ । रवमेतेषामित्यादि । प्रवि- 
भाव्यमानानामिति निरूप्यमाणानाम् । तचाविशेषता चि- 
विधबोधिसच्वस्य भेद्ानुपलम्भात्। निर्विशेषता तथतैकत्वे- 
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नावगमात् । निनानाकाराणता यथोक्तप्रकारव्यतिरेकेण 

एथक्रतुमश्कयत्वात् । खद् मध्याधिमाचमोश्षभागौयसमन्वा- 
गमाद्थ्राकमच्चित्तं नावलौयत इत्यादि पदचयं योज्यम् । 
धममताऽविरुद्ाथे कथयनाह । साधु साधित्यादि । अनेक- 
प्रकारबोधिभेदा दाद । कतमयेत्यादि। सुगमम् (7. 321. 6) । 
उत्यन्नमोक्षभागोयस्योत्साहिनो निवेधभागयाथैमाइह । 
अनुत्तरायां भगवन्नित्यादि । समं स्थातव्यमिन्युदेशं 
निदिशनाद। सर्वसच्वेधित्यादि । समचित्तमनुनया- 
भावात् न विषमवित्तं देषविरदात् | मैचचित्तेनेति। 
प्रत्युत्पना्थचित्तेनेति। हितचित्तेनेति। अनागताथैचित्तेन 
मैचदितचित्तयोरेवाथेमादह। क्याणवचित्तेन निहतमान- 
चित्तेनेति। अप्रतिहतचित्तनेति प्रतिधविविक्तन । 
तद्देवा । अविहिंसाचित्तेनेति । अविहेठनाचित्तेनेति । 
तयोत्पादरदहितेन । मादसंज्ञामित्यादि सुगमम्। किन्तु 

माठ्भगिनोमिचामाल्यन्नातिसाल्ञाहितसंज्राश्चोपलक्षणत्वे- 
नावगन्तव्याः। तच च मातापिचादीनां दयं दयमेकैकं 

छत्वा पञच्चाकारा वक्तव्याः । सवसत्वानामदहं नाथ इति 

इदमुक्तं स्यात्। समनैचहिताप्रतिघाविदेठनाचित्ताकारैः 
पञ्चभिमातापिठयाठभगिनौ पुचदुदहिदठमिचामात्यक्नाति- 
सालाहितचित्ताकारेश्च सर्वसत्वालम्बने सम्यगृष्मगत- 
कुशललाभात्सवंसच्वानां चातेति । तथा चोक्तम् । 

आलम्बनं सवसक्वा ऊप्मणामिदह शस्यते । 
समचित्तादिराकारस्तेष्रेव दश्धोदितः।॥ ३५ ॥ इति 

91 



४०२ घोडण्परिवतः। 

मूद्धान मधिकत्याह । स्वयन्ेत्यादि (1. 222, 1) । इदमुक्तं 

स्यात्। खयं सर्वेपापाजिहत्तस्य दानायेषु प्रतिपत्त्या 

सितस्य च । तथेवान्येषां पापनिहत्तौ समाद्ापनेन 

कुश्लप्ररृत्तौ समादापनवणैवद नसमनुन्ञानाकारेरालम्बने 

मुद्गतसुद्यत इति । तथा चोक्तम् । 
खयं पापाननिदृत्तस्य दानायषु स्थितस्य च । 
तयोर्निसोज नान्येषां वणेवाद्ानुङ्रलते ॥ ३६॥ 

मुञ्चगम् इति 

छान्तिमधिशत्याइ । रवं सत्येषु यावदोधिसत्नन्यामा- 
वक्रान्ताविति । यथा मूङ्खसु खपराधिष्ठानभेदेनालम्बना- 
कारमभेदो व्याख्यातस्तथा दुःखादिसत्यचतुष्टयप्रयम- 
फलादिकं प्रमुदितादिभरमिञ्च स्वयं परिजानतोऽन्येषाञ्च 
तवैव समादापनादिभिराकाररालम्बने क्षान्तिरुत्प्यत 

इत्यथैः । तथा चोक्तम् । 
सपराधारं सत्यज्ञानं तथा छमा इति । 

अरग्रधमानधिकत्याह । सत्वपरिपाचन इत्यादि । 
तचानावरशं रूपं बोधिस्छाभिन्नादि, सवेध्मस्थिति- 
बदत्वम् । इदमुक्तं॑स्यात् । स्वयं सत्त्वपरिपाचनादौ 
स्थितस्यान्येषामपि तच समादापनादिभिराकारेरालम्बने 

ऽग्रधमौ भवन्तोति । तथा चोक्तम् । 

तथाग्रधमां विज्ञेयाः सत्वानां पाचनादिभिः॥३७॥ इति 

रतानि पुननिवेधभागौयानि शदुमध्याधिमाचभेदा- 
तमत्येकं विविधानि भवन्ति । तच श्डदृष्मगतं सममैच- 
चित्ताभ्यां तदात्वे पराविदेठनतासुपादाय, मध्यं हितादि- 
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चित्तचयेणायत्यां परदहिताश्यतामुपादाय । अधिमाचं 
माचादिचित्तोत्पादेन तदात्वे चायत्याच्च परेषामिष्टोप- 

संहारकामतामुपादाय निर्दिंष्टम्। खदुमूज्गतं पापनिरन्तौ 
सखपरनियोजनेनान्येषां दुःखहेतुनिरृत्तिकामतासुपादाय । 
मध्यं दानादौ स्वपरस्थापनेनान्येषां, सुखहेतुसनि- 
योगामिलाषितासुपादाय। अधिमाचं दिधा प्रतौत्य- 
समुत्पादभावनायामात्मपरप्रवतनेनान्येषां, सुखद्ःख- 
विपर्यासप्रहाणामिप्रायतामुपादायोक्तम् । खद्रौ मध्याधि- 
माचा च श्रान्तियथाक्रममेव सत्येषु यावदोधिसत्वन्धामाव- 
करान्तावित्यनेनान्येषामार्यमागें प्रथमफलादौ बुद्धत्वे च 
नियोक्तकामतामुपादायोक्तम् । किं त्वधिमाचा शान्तिरेक- 
क्षणिको ग्राद्या । शदुमध्याधिमाचास््ग्रधम यथासंख्यं 
परेपामविश्ेषेण यानच्ये परिपाचनाय विशेषेण बोधि- 
स्वमा निथोजनाय सर्वसम्पत्मकषनिष्ठाधिष्ठान- 
कामतामुपादाय सत्वपरिपाचनानावरणरूपसद्धमंस्थिति- 
वचनेनोक्ताः। 

थदुक्तमभिधमकोभे । 

यथाधिमचा शान्तिरेव क्षणिको तथाग्रधमाः। इति । 
तत् सखा्थीधिकारात्। इह तु पराथाधिष्ठानानां ख्द्- 

मध्याधिमाचभेदौ व्धाख्यातः। पराथेस्य तारतम्यावस्था- 

सम्भवादिति न तेनेदं विरुध्यते । प्रत्यभिसमयं कस्मा- 

बैधभागौयादि निर्देश इति चेत्। उच्यते। सवाकारमागं- 
तस्तुविभावनाभेदेन यथाक्रमं सवाकारन्तादिचिविधे 
ऽभिसमये लोकिकनिवेधभागौयाधिगमपूवेको लाकोत्तर- 
दशैनभावनामागधिगमः। सर्वाकाराभिसम्बोधादौ तु 



४०४ षोडग्रपरि वत्तः | 

चिविधेऽभिसमये भावनोत्तरोत्तरावस्थाविशेषेण सवाकार- 
विशेषमागेसङ्गहौतं न्नानमनाखवं खदुमध्याधिमाचकरमे- 
णोत्पद्यत इति सङ्ृदुत्यत्तिनिरासाय निर्वेधभागौयादि- 
व्यपटेशोऽभिहित इति केचित् ॥ 

अभिसमयालङ्ारालाकायां प्रज्ञापरमितायां तथता- 

परिवर्तौ नाम षोडशः ॥ ३६२ ॥ 
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अवेवतिंकबोधिसत््व संघस्य यथोक्रनिवेधभागयमन्यदपि 
दशनमागीदिकमित्यवेव्तिकबोधिसत्नसंघो वक्तव्यः। स 
तु निवेधभागौयप्रयोगमागेस्यस्तया प्रान्तिज्ञानसङ्गदहौत- 
द्शनमागंस्थोऽपरश्च प्राबन्धिकभावनामागेस्थ इति व्यवस्था 
भवति । तथा चोक्तम् । 

निरववेधाङ्गान्युपादाय द्शनाभ्यासमागेयोः | 
ये बोधिसक्वा वतन्ते सोऽचावेव्तिको गणः ॥ इट ॥ इति 

तच रूपादिनिदृत्तिनिर्विचिकित्साद्या कार विंशति- 
प्रकारेनिवेधभागौयस्थानामवेवर्तिकलक्षणं जेयम् । तथा 
चोक्तम् । 

रूपादिभ्यो निदत्यादयैलिंङ्खैविंश्तिधेरितैः । 
निवेधाङ्गश्ितस्येदमवेवत्तिकलक्षणम् ॥ ३८ ॥ इति 

तथतास्वभावत्वादूपादिभ्यो निहत्तिं ॥ तावत्प्रतिषाद्- 
यितुमाह । ऋअविनिवतंनौयस्येत्यादि (१. 32. >) । तचा- 
काराः प्रतिपश्चसंहौताः। लिङ्गानि स्वाश्रयचिह्ानि। 
निमित्तानि तत्परिभोगोपकरणगतानि। अथवाकारः 
कायिको हर्षविशेषो रोमोङ्गमास्रुपातादिः। लिङ्गं वचन- 
विशेषः प्रहर्षाध्येषणादिः। निित्तमनुष्ानविशेषः। अवण- 

धारणवाचनपूजनादिः। पुवपूवेव्याख्याभूतान्यमूनि वा 
पदानि । कथं वा वयम्भगवच््ानौयाम इत्यनेनासङ्गोण- 
प्रतिपत्तिनिमित्तं प्रञ्नयन्नाह। परिहरन्नाह। या च 

सुभूत इत्यादि । तथताभूमिरिति सवेभरमेर्मायोपमत्वात् । ` 

तदेवाह । स्वा इत्यादिना । युक्तयागमाभ्यां निञ्चितत्वे- 

नान्यथा कारणासम्भवाद्यथासं्यं न कंर्पयति । न 



०६ सप्तदग्रपरिवन्तः। 

विकल्ययति। ततो ऽपौति । पर्षन्मण्डलात् । रवभेतदिति । 

रूपादिभ्यो नित्तत्वेन । रुवमेतत्तथतैव सत्या मोहोऽन्य 

इति चिन्ताखवरकालेऽधिमुच्चत्यवगाहते । भावग्रहापरि- 

दौपनान् च यत्किच्वित्मलापौ भवति । माथोपमप्रकाश- 

कत्वेनासंहितामेव वाचं भाषते नानधैसंहिताम्। धम॑ता- 

भावनाभियोगान च परेषां कताकषतानि का्यीकायाणि 

व्यवलाकयति । धारयितव्य इति । इंतुना यः समग्रण 

कार्योत्पादोऽनुम्नैयते, अथाौन्तरानपेक्षत्वात्स खभावो 

ऽनुवणित इति न्धाथाद्योग्यतानुमानेन नि्ेतव्यः। अवेत्य 

प्रसादलाभेन विचिक्ित्साकछ्षयमावेद् यन्नाह । पनरपर- 

मित्यादि । सुखसुल्ञोकयतोति । ज्ञातव्यतत््वपरिन्नानादि- 

सम्भावनाश्येनाराधनतया न मुखं निरीक्षते । व्यपाश्रयत 
इति (. ३२५, 4) । शरणादिभावान्न स्वौकरोति ! प्रणि 
धानसशद्याऽष्टाक्षणश्षयाथमादह । स श्लु पुनरित्यादि । 
नापायेषूपपद्यत इति । नरकपमेततिर्यगुपपत्त्यभावः साक्षात् 
कथितः। उपलछणत्वादस्य मिथ्याहष्टिबुद्धवचनाश्रवण- 
पर्न्तजनपदोत्पादाभावो ्राद्यः। न च स्त्रौभावं परि- 
खह्हातौति। स््रौभावप्रतिषेधवचनादिन्द्रियजडमूकभावं न 
ग्ह्ञातौति लभ्यते, चश्ब्दान्न दौ्घायुष्कदेवोपपत्तिं 
गृह्छातौत्यथैः । क्रारुणिकतया खपर कृश्लधमंनियोजनाधे- 
माह । पुनरपरमित्यादि। तच प्राणातिपातः परेषां 

जौवित छयः। स्थानाचोर्येण परद्रव्यव्यावनमदत्तादानम्। 
अनङ्गादौ स्याद्यभिगमनं काममिथ्याचारः। 

वल्कलैः सगुणेः काचित्करियते मधुनाऽपरा । 
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पिष्टकिगजलैरन्या सुरा ज्ञेया चिधा बुधैः । 
मैरेयं गुडधाश्यंबुधातकौ संसत विदुः ॥ 
मदयेदशितं पीतं यत्तन्सद्यमिति स्मत् । 
तरेतन्तरिविधं सवे शुक्तधर्मविपश्तः । 

प्रमादस्थानमित्याह प्रसङ्गादागतं पुनः। अभरूता- 

भिधानमन्धतवचनम्। परमेदकं वचः पिशुनवचनम् । 
अप्रियामिधानं परूषवचनम् । सवक्ञेशजनितं वाकं 
सम्भिननप्रलापः। अभिध्या परद्रव्येषु विषयस्पृहा । व्यापादः 
मत्वविद्ेषः। नास्तौति मिथ्यादष्टिद्शेनम् । सवेण मन्ल- 
प्रयोगादिना । सवं निखिलसत्वविषयम् । मर्वथा खद्रादि- 
नाऽपि प्रकारेण । मवे तचित्तमपि नाध्यापदयेत न कुर्यात् 
परात्मपरि व्तकत्वेन सर्वसत्नतविषयपरिणमितदानादि- 
काथैमाह। पुनरपरमित्यादि (. ॐ9. 14 यं यं ध्ममिति- 

सचादिकं पयवाप्रोतौति सखौकरोति। ददाति । फलेन 
मह प्रयच्छति । सम्गधर्माववोधेन । गम्भौरधमकांशूणाथ- 
माद । पुनरपरमिव्यादि (0. :26. 1) । तच मागान्तरा- 
भिलापोऽपयात्तितामुपादाय कांछा । जुमागेविलोमनं 
विमतिः। गोचध्म॑स्य विविधकृशलददङ्िगमनाभावेन 

विचिकित्सना दिविकित्सा। सवधा बोधवेकल्यादन्धत्वम् । 
परहितप्रतिपन्नत्वेन मैचकायवाद्नस्क्मथैमाह । हित- 
वचन इत्यादि। तच मैचकायकमणा योगाद्नागत- 

पथ्यामिधायितया हितवचनः। तथेव वाक्ृम॑सद्धावेन 
परिमितवचनान्मितवचनः। मैचौपरिभावितचित्तसमु- 
त्यापितत्वेन ओ्रोचसुखादिकारित्वात् ल्िग्धवचनः। 



०८ सप्तद प्रपर्वन्तैः। 

प्रयोगसम्यत््या कामच्छन्दो व्यापादः। स्थानमिन्लमोडत्य- 
कौरत्यं विचिक्कित्ा चेति पञ्चनिवरणासंवासाथेसुप- 
लक्षणात्वेनाह । अल्पल्यानमिड्धश्च भवतौति । विभावित- 
प्रतिपक्त्वेनाविद्यादिसवनुशयद्ानाथेमाह । निर नुशयश्च 

भवतौति! तचाविद्यादध्याश्रवसङ्गृहौतानामनुश्याना- 
मभावान्निरनुश्यत्वम्। न तु कामभावाश्रवसङ्गहौतानां 
बोधिसच्वस्य सच्िन्त्यभवोपादानात् । नित्यसमाहितत्वेन 

समृतिसम्पन्नानाथेमाह । सोऽभिक्रामत्वेत्यादि । तचा- 
गमनमभिक्रमः। गमनं प्रतिकमः संप्रज्नयोगान्न 
सान्तचित्तः। समृतिसद्धावादुपस्थितस्मृतिः। भिन्नेयापथ- 
परिहाराथे नातिमन्दं न विलम्बितम्। शन्तरूपा- 
मिद्योतकत्वात् सुखम् । रकपादस्य सम्यगप्रतिसाने- 

ऽपरपादानुत्क्षेपान च सहसा पादं भूमेरुत्िपति, 
` सप्राणकदेश्परिहाराथें न च सहसा पादं भूमौ निक्ि- 
पति । चौशसमुदाचारत्वेन शुचिपरिभोग्यचौवरादि- 
काथैमाह तस्य खलु पुनरित्यादि। तचाल्पवाधोऽल्प- 
व्याधिः। अल्पादौनवोऽल्यपरोपद्रवः। तदेवमृष्मरगता- 
वस्थास्येकादश्कारा भवन्ति। सवेलाकाभ्युपगतकुशल- 
त्वेन कायेऽशौतिक्मिकुलसदहखासम्भवाथमाह। यानि 

खंच्ित्यादि। सर्वेणाणुनापि रूपेण सवे छमिकुलम् । 
सवथा वर्णदिप्रकारेण, स्वमशौतिसहससंस्यम्। तथैव ` 
तत्कस्य हेतोरित्याशद्चाइ । तथा हि तय्येत्यादि। कुश्ल- 
मूलवि शुद्धा चित्ताकोटिल्याथैमाह। यथा यथा 
चेत्यादि (. 3, 3)। तच कायपरि शुिलशछषणाद्यलङ्त- 
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गाचता । वाक्यपरि श्डिब्रह्यस्वरादिरूपतादयमेतित्त- 
परि शुद्धिकायत्वेनो क्तम् । अत रव चित्तपरि शुद्धिविभज- ` 
नाथं प्राधान्यादाह । का पुनरित्यादि । तच लाभादि- 

निरपे्त्वाचि्नाल्पक्त्यता। भ्रतदोषपरिलम्बनाभावा- 

चित्ताशव्ता । सम्यगभ्रूतगुणसन्दशनवेकल्याचित्तामाया- 
विता। यथाभ्रूतवादित्वारिन्ताकुरिलता | मात्सर्यादि- 
विविक्तत्वाचित्तावङ्गता । यया चेति महायानप्रवणया 
लाभसत्कारादिनिरपेषत्वेन दादश्धूतगुणसमादानाथे- 
माह । पुनरपरमित्यादि। तचे लाभो द्रव्यप्राप्निः। 

सत्कारो बहमानता । श्लोकः कौतिः। न तद्ुरुको 
न तपप्रवशो भवति। तत्रेमे द्वादश्धूतगुणः। 
यदिद् । पांशकुलिकत्वं, चैचौ वरि कत्वं, सवंनामयिकत्वं, 
पेण्डपातिकत्वं, रेकासनिकत्वं, पञ्चात् खलु भक्तिकत्व, 

आरण्यकत्वं, वाश्चमूलिकत्वं, अभ्यवकाशिकत्वं, प्माश- 
निकत्वं , नैषदयिकत्वं चेति। दानादिविशेषप्रतिपत््या 
पारमिताविपक्षमात्सयोदिचित्तानुत्पादाथेमादह । नेष्य- 
मात्सर्यबहला भवतौति। उपलश्षणत्वात्सवपारमिता- 

विपक्षो ्राद्यः। धर्मधातुना सवधम मंमरदाद्वमं ताऽविरुद- 
प्रज्नापारमितायोगगमनाधेमाहः। न च गम्भौरेत्यत्यादि । 
चालयितुमशक्यत्वात् स्थिर वुद्धिः। खण्माथैद श्नाङ्गम्भोर- 
बुद्धिः। संयोजनात्संस्यन्दयति । स्वात्मौकषतसत्वधातु- 
त्वेन पराधेनरकाभिलाषाथेमाह। पनरपरमित्यादि । 
खहोतबोधिचित्तपरित्यागात् प्रतिदेशय (ए. 328, 6)। पुन- 
रनुत्पादनात््रतिनिःखज । दोलायमानत्वाभावान्न क्षुभ्यति । 



४२० सप्तदग्रापस्वित्तैः | 

खहौतापरित्यागान्न चलति। तदेवं मुर्धगतावस्थस्य 
घडाकारा भवन्ति। अधिगतसंप्रत्ययधमंत्वेनापर प्रणय- 
नाथेमाह । पुनरपरमित्यादि । दुःखादिसत्यचतु्टयस्य 
मायोपमत्वेनावगमाद्कमतामित्यादि पद्चलुस्कोपादानम् । 

न परस्व अया गच्छतीति (?. 329. ५ । धमेताप्रत्यकष- 
कारित्वान्न परमं प्रत्ययेन प्रतिपद्यते। रुतदेव दृष्टान्तपूर्वकं 
स्यष्टयन्नाह । तद्यथापि नाम सुभ्रूत इत्यादि, 
अनपहरणौयत्वाद् संहार्यः । निदृच्यसम्भवादग्रत्युदावत- 
नौयधर्मा। रकान्तस्ितत्वान्नियतो भवति स्वनन् 
तायाम् । एतदेव विस्तारयनाह। सम्यकसम्बोधि- 
परायण इति। विदि तवबुडत्वोपायकोश्लत्वेन प्रतिरूपः 
मार्गोपदेशकमारस्य मारत्वावबोधाधेमाह । पुनरपर- 
मित्यादि । रषेति प्रन्नापारमिताचर्था। इदेत्यस्मिन्नेव 
जन्मनि दुःखस्यान्तं कुरु चतुरायेसत्यभावनयेति शेषः । 
अहोवतेत्यादि। अहो कष्टमिहैव तावत्तवायमात्मभावो 

धमंताधिगमवेकल्येन यदोत्तरकालमपरिनिष्यनोऽनभि- 
निदृत्तो भविष्यति, तदा कस्मात्पुनरू्वमन्यमात्मभावं 
प्ररिधानादि बलेन सच्वाथे प्रतिग्रहौतव्यं मन्यस इत्यथैः 1 
मारोऽयमित्यन्यमार्गोपदेशिनोऽवबोधेन निवतनासम्भवा- 
द्विनिवतनौयः। तदेव श्षान्तिगितावस्यस्याकार द्यं स्यात् । 
चिमण्डलविशुद्या सवच बु्खानुमोदितप्रतिपच्यथेमाह। स 

मिति। परस्मात्परतो मारादेव नैतद्रदधभाषितमित्या- 
दौनि विवेकपदानि खुत्वा चित्तं धर्म॑ताया न परिदीयत 
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इत्यथः। प्रयोगमौलप्रष्ठावस्थासु न परिहीयते न 
्त्युदावतते। न चान्यथाभावशित्तस्येति यथाकमं 
येज्यम्। तथा चरन्निति। बुद्धानुद्ातचर्यया चर न्नित्यथैः। 
उपसंहरन्नाह । स चेदोधिसत्त्लो महासच्चेत्यादि 
(1. 331, 2) । तदेवमग्रधमंगतावसस्यैक आकारः स्यात् । 
यथोक्तेरेवाकारनिर्वेधभागौयस्थितो बोधिसच्चोऽनुत्तर बोधेन 
निवतंते इति लक्षणौयः। तथा चोक्तम् । 

रूपादिभ्यो निदत्त विचिकित्साऽक्षणशक्षयौ । 
आत्मनः कुश्ल स्थस्य परेषां तन्नियोजनम् ॥ ४० ॥ 
पराधारच्च दानादि गम्भौरेऽथेऽप्यकांश्णम् । 
मेचं कायाद्यसंवासः पञ्चधा ऽवरणन च ॥ ४१॥ 
मवौनुयदानच्च स्मृतिसंप्रन्नता शुचि । 
चौवरादि शरोरे च छमीरमसमुद्धवः ॥ ४२ 
चित्ताकोटिल्यमादानं धृतस्यामत्सरादिता । 
धमं तायुक्तगामित्वं लाका नरकैषणा ॥ ४३ ॥ 
परेरनेयता मारस्यान्यमार्गोपरेशिनः । 
मार इत्येव बोधश्च चर्या बुद्ानुमोदिता ॥ ४४ ॥ 
ऊष्मरामुद्गसु सक्षान्तिषठग्रधरमेवस्ितः | 
लिङ्गैरमौभिविंशत्या सम्बोधेर्म निवर्तते ॥ ४१ ॥ इति। 
निर्वेधभागौयस्थावैवतिकलक्षणानन्तरं दर्शनमागेस्था- 

वेवर्तिकल्षणं दुःखे धर्मज्ञानक्रान्त्यादिभिः षोडशभिः 
छएशेवक्तव्धम् । तथा चोक्तम् । 

छान्तिन्नानशूणाः षट् च पच्च पञ्च च दक्यथे । ` 
बोधिसत्वस्य विक्नेयमवेव्तिकलक्षणम् ॥ ४६ ॥ इति 



७२२ सप्तदग्रपरिवत्तैः। 

तच रूपादिधर्मावबोधव्धावर्तनेन दुःखे धर्मन्नानछ्ान्ति- 

रिति कथयननाद। पुनरपरमित्यादि (" 331. 6) । व्यव 

स्थितविशेषानुत्पादा नाभिसंस्करोति। अपूवाकर णन्नी- 

्याद्यति ।` पूर्ववत्तस्य _हेतोरितया शाह । तथा ₹ी- 
त्यादि। स्वलक्षणश्रन्धेरिति । स्वभावश्रन्यधमंतया रूपादि- 

धर्मावबोधानुपलम्भादोधिसच्चन्यामं दुःखे धमन्ञानक्षान्ति- 
मधिगतोऽवक्रान्तः संस्तमपि धमे नोपलभते! यतस्तं 
नाभिसंसकरोति। नोत्पादयतौत्यथः। अनुत्पादज्ञान- 
छान्तिक इति यथा निदिष्टकान्तिलाभौ । अनुत्तर 

बोधिचित्तदढतया दुःखे धमनज्नानमित्याह। पुनरपर- 
मित्यादि । दशेनभावनाविश्ेषमागेष्सच्चप्रतिपादनाथ- 

माकाश्समेत्यादिपदचयीपादानं प्रयोगादिषु वा अवण 

चिन्ताभावनादिष्ैवं ज्ञातव्यमित्यादि योज्यम् । तच ददं 

चित्तं निरन्तरायसारतया। अप्रकम्प्यं धमताप्रत्यक्षकारि- 
तया। असंहायें परेषामविषयतया । समादानप्रयोगा- 
देशपरि भरंणथेन वा योज्यम् । खावकप्रत्येकवुद्धयानचित्त- 
विनिवतनात् । दुःखेऽन्वयन्नानश्षान्तिरित्याह । पुनरपर- 

मित्यादि । आरावकप्रत्येकबुद्ञभ्रमिनिरृत्तः सवन्नतायां 

प्रटत्तो भवतौति @. 382, 5) । तच सत्यां प्रदत्त या विनि- 
त्तिः, सत्यां विनिटत्तौ या प्रदत्तिः, ते त्विह निदत्ति- 
प्ररत्तौ निदिष्टे। न तु निदृत्तिप्ररत्तिमाते तयोः सम्यगर्था - 
करणात् । तथा चतौये कछषणेऽन्वयन्नानसम्बन्धे न आ्वकादि- 
भूमिषातः सम्भवति तस्य वेधातुकप्रतिपक्षावाकत्वा- 
द्तस्तन्निदटच्याकारः कथितः। धर्मप्रविचयसामर्थ्या- 
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द्यानाचङ्गपरि क्षयेण दुःखेऽन्वयन्नानमित्याह । स आकां ्ष- 
नित्यादि । नवानुपूवसमापत्त्याद्युपलष्णम्। अच ध्यानानि 
दृष्टधमसुखविदाराधमभिसुखौकर णाद्यानैविंहर ति, तत्- 
फलसाश्रात्कर णद्मानपरिजयच्च कराति। तत्तद ङ्गप्रहाे- 
नाधिगतान्वयन्नानस्य रूपारूप्यधातुप्रतिपक्षत्वन्नापनाथे- 
मालम्बनाद्यानानि च समापद्यते। अनुक्रूलात्मभाव- 
संपरिग्रहान्न च ध्यानवशेनोपपद्यते । द्ःखेऽन्वयक्नाना- 
वग्थायां बोधिसच्वस्य वेराग्यलाभानुपपत्या स पुनरेव 
कामावचारान्धमाोनध्यालम्बत इति योज्यम् । अपगता- 
कुएलत्वेन कायचेलोलाघवात् समुदये धमन्नानक्षान्ति- 
रित्याह। पुनरपरमित्यादि। दशेनदहेयविकल्पानपहतत्वेन 

कायचित्तलाधवोत्पादान्न नामादिगुरुको भवति। बाद्या- 
ध्यात्मिकयशेभेदात्कौतिः श्रोक इति दयसुक्तम्। विदित- 

स्लश्णश्रन्यधर्मत्वानामाद्यलासेऽपि वेमनस्याभावेना- 
मंश्षभितचित्तः। मायोपमभावनोपायकोश्लसामथ्ये 
नानभिनिवेश्कामोपभोगात्समुदये धमच्रानमित्याह । ` 
सचेत्सोऽगारमित्यादि । अगारं णं प्राप्तेषु कामेषु 

कामाभिष्रङ्गोऽभिनिवेशः अप्राप्तष्रमिप्रायः पमाथेना । 
मायोपमनिवखधमगवगमानिविन्संन्ना । रतदेव दृष्टान्तेन 
स्यष्टयन्नाह। तद्यथापि नामेत्यादि। जोवितेन्दरियादि- 
निरोधद्शनाद् च्स्तसंज्ञा समयत्वादविश्रन्धम् । अना- 
गतेध्न्थिका वन्तमानेघ्रग्द्वा विनष्टे सक्ता इत्येके । प्रयो- 

गादिषु चेत्यपरे। प्रासादिकसुखदत्वात् प्रियरूपसात- 

रूपाणि । तेऽगारमध्यावसन्तोऽनर्थिका रव च भवन्तोति 
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(? 333, 5) पूर्वेण सम्बन्धः । विषयादीनवदशेनेन सदा 

ब्रह्मचारित्वात्समुदयेऽन्वयन्नानश्षान्तिरित्याह । न सम- 

विषभेशेत्यादि । न समविषमेण नोद्ारदडिन्धायेन | 

न्यायोपात्तत्वाद्नमेण सदा ब्रह्यचारित्वान्नाधमण। शमथ- 

लिग्धसन्तानत्वान्न परेषामपमदनमुपधातं कंवेन्ति। 

तथैव तत्कस्य हेतोरित्याश्च्ाह। तथा हि तैरित्यादि । 

सत्पुरुषेरित्यादिलतुतिरित्येके । षोडश्क्षणद्श्नमाग- 

लाभाद् यथाक्रमं सत्पुरुषैरित्यादिषोडश्पदानौत्यपरे । 

सत्परूषधर्मतया सम्यभृपकरणाजौव वि शुद्त्वात्समुदये 
ऽन्वयज्ञानमित्यादइ । पुनरपरमित्यादि । वज्रपाशिरि्ये- 

तत्संज्नकोऽन्यः कश्चित् प्रतिविशिष्टो महायक्षः। अनभि 

भवनौयकायवाकृचित्तत्वा्यथा संख्यम् । दुधपानतिक्रम- 
णौयद्रासदपदानि वाच्यानि । वस्तिगतकोषगुद्यत्वात् 
पुरुषद्षभेन्दरियसमन्वागतः। अयंतारादिमन्त्प्रकारो 
मन््रजातिः। चन्द्रख्येग्रहोत्पादितग्डङ्गराजादिरोषधिः | 
मन््रजात्योषध्य रुव विद्याभेषजादि । आदिशन्दाचन््ादि- 
परिग्रह इत्येके। मन््जातिलीकोत्तरा बहुद्रव्यसमा- 

हारलक्षणोषधिः। विद्या लोकिकौ भेषजमेकाज्गि्कमित्य- 
परे। पुरुषरेवतासम्बन्धान्मन््जातिः। उत्पन्नव्याधि- 
प्रतौकाराथैमोषधिः। स्तीदेवतासम्बन्धाद्दिद्या, मेषजमना- 

गतोत्पातप्रतिषेधाथेमित्यन्ये । कायवाक्कलहदाभावान विग्रह- 

विवादशलः। श्रन्यतावस्ितत्वेन स्कन्धधात्वायतनयोगा- 

लुयोगविहारप्रतिषेधाननिरोधे धमन्नानक्षान्तिरित्याह | 

मि + 
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सत्ययोनिरोधमागेसत्ययोश्च यथाक्रमं योगानुयोगयोर्वापये 
ज्नापितमि"व्यायविसुक्तिसेनः। स्कन्धादिषु प्रथमोऽभि- 
निवेशे योगः। पञश्चादत्यन्तामिनिवेशोऽनुयोग इत्यपरे । 
निरस्तविपक्षत्वेनाधिगमान्तरायधर्मकथायोगानुयोग- 
विहारप्रतिषेधान्निरोधे धमन्नानमित्याह । न सङ्गणिके- 
त्यादि (. 384. 15) । कथाग्रहशेन वस्तुविकल्पस्य दुःखसमु- 
दयन्नानकाल रुवोत्सन्त्वान्निरोधन्ञानस्य कथामाचविकस्य- 
प्रतिपक्षत्वमावेदितम्। रताच्वावस्थामधिकत्योच्यते । 

नाममाचमिदं सवं संन्नामाचे प्रतिष्ठितम् । 
अभिधानात्पृथग्भृतमभिषधेयं न विद्यते ॥ इति । 

परिश्ातविकल्पदोषत्वेन बोधिसम्धारभूतदानादि- 
प्रचुरविचिचधमसेनाकथायोगानुयोगविद्ारप्रतिषेधानि- 
रोधेऽन्वयज्नानक्ान्तिरित्याह । न सेनाकथेत्यादि । तच 

सेना बोधिसम्भारधमसमृहः। निरोधक्ञानावस्थायां प्रभूत- 
समुदागमस्योपयुक्ततानेन खचिता। तथा हि प्रखति- 
श्रन्यतायां सितो न कंस्यविद्वमंस्याख्यत्वं वा बहत्वं 
वा समनुपश्यतौत्यायपच्दविंशतिसादसखिकावचना दित्येके । 

ग्राद्यग्राहकयो हेयत्वेन विपक्षप्रतिपश्धात्यघातकयुद्धकथा- 
योगानुयोगविद्ारप्रतिषेधानिरोधेऽन्वयन्नानमित्याइ। न 
युद्वकथेत्यादि। र्वंभरूतावस्धस्य सखररसत रव ॒विपाक- 

निरोधश्चतुविधो भवति। यदुतेन्द्ियग्रामनिरोधः प्रथमः, 
तथेन्द्रियाश्रयभ्रूतभोतिकनगरनिरोधो दितौयः। तथे- 
न्द्रियविषयनिगमनिरोधस्ततौयः। यदाह न ग्रामेत्यादि 
(9. 335, 1) । जनपद्ादयौ निगमप्रभेदाः। अआत्माभि- 
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निवेशनिरोधतुधेः। यदाह । नात्कथेत्यादि । आत्मन 

रवात्मौयसम्बन्धेन प्रभेदाथे नामात्येत्याद्युपादानम् । 
स॒ चायं चतुर्विधो विपाकनिरोधः प्रत्येकं चेधातुको 
वेदितव्धः। तच कामरूपधात्वोरिन्द्रियाधारविषयनिरोधो - 

ऽतिप्रतौतः। आरूप्ये तूपेक्षाजौोवितमनःसज्जञेन्दरियसद्धवा- 
दिन्द्रियनिरोधः। 

निकायं जौवितञ्वाच निःखिता चित्तसन्ततिः। 

इति कव्वेन्द्रियाधारनिरोधः । मनोविषयधमनिरोध- 
सम्भवादिन्द्रियविषयनिरोधः सम्भवति । सवंचात्माभि- 
निवेशस्तु विद्यत रवेति तन्निरोधोऽप्युपपन्नः । दानादि. 
विशेषावबोधेन मात्सय दौःश्ैल्यादियोगानुयोगविदहार- 
प्रतिषेधान्मागें धर्म॑न्नानश्णान्तिरित्याह । न धमविरुदध- 

कथेत्यादि। ध्म॑विर्द्कथानिषेधेन श्न्तेरानन्तयंमागे- 

त्वात् क्ंशविसंयोगकारणत्वं विक्नापितम्। कायवाक्- 
समारम्भः कलः । वाकुचित्तछतं वेरूष्यं भण्डनम् । 
विग्रहविवादौ व्याख्यातौ । कुशलधर्मानुवर्तनाइर्मकामाः । 
प्रतिपत्तिफलधमयोः संखछ्रतासंस्तत्वा्यथाक्रमं हानो- 

` पादानकथनादमेदवशेवादिनः। विशिष्टतरावस्थाप्राष्यभि- 
लाषाम्मिचकामाः। आवकाद्यसाधारणधमगदनाङम- 
वाद्निः। उपपन्निवशिितालाभात्तचोपपद्यन्ते। यथोक्त- 

छान्तिमेव स्पष्टयन्नाह । पुनरपरमित्यादि (. 836 1) । 
कोविदा इति पर्डिताः। यद्भूयसत्वेनेति बाइल्येन । सर्व- 

यमन गजो अणक ५-७५ ५५५ 

धमचिविमोश्षमुखस्वभावत्वेनाणमाचधर्मानुपलम्भान्मागें 
धर्मन्नानमित्यादइ। पुनरपरमित्यादि। मायोपमसर्व- 

च सि 0 म भि 6 कथ (0 भ ७० 
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धमावगमेनाणुमाचधर्मोपलम्भवैकल्या नैवं भवत्यविनिवर्त- 
नौयो वादं न वाहमविनिवर्तनौय दति। प्रयोगा- 
यवस्थासु विचिकित्सासंश्यसंसौोदनापदानि योज्यानि। 
विचिकित्साद्यभावत्वेन विसुक्तिमार्गत्वाज्ज्ानस्य विसंयोग- 
प्राप्तिकारणत्वं कथयति। तदेव दृष्टान्तपूर्वकं स्यष्टयनाह । 
तद्यथापि नामेत्यादि । मारकर्मावरोधादिना विसंयोग- 
प्राप्तिकारिचमेव ज्ञापयति। पनरपि दृष्टान्तेन विस्तारः 
यन्नाह । तद्यथापि नाम सुभूते पुरुष इत्यादि । सर्वथा- 
ऽपनयनात् प्रतिविनोदयितं तावत्कालासमुदाचारात् 
विष्कम्भयितुं वा चालयितुं वा कम्पयितुं वेति खस्थाना- 
द्पनेतुं तचैवाहढौकर्तृमित्यथः। अनेन च॒ सदेवकेन 
लाकेन शवयनिदृत्तित्वेन सदेवकं लाकमतिक्रम्य न्यामाव- 
कमणान्मागे धर्मन्नानस्य चैधातुकप्रतिपक्षत्वं क्नापितं भवेत्। 
जातिव्यतिटत्तस्यापौति (0. 337, 8) जन्मान्तरगतस्यापि 
श्रावकादिचित्तानुत्पादेन प्रयोगस्य यानान्तरनियाणा- 
भावारैकान्तिकत्वमावेदितम् । अभिसम्परत्ययलामेन चि- 
स्वन्नतात्मकखभूमिचयनिशितावस्थानान्मागे ऽन्वयन्नान- 
छ्षान्तिरित्याह । जातिव्यतिदृत्तस्याप्येवं भवति  नाद- 
मित्यादि । खस्यां भूमाविति । चिस्वेन्नतायाम्। तथेव 
तत्कस्य हेतो रित्याश्ड्यादह । तथा रत्यादि । चित्तेनेति । 
पञ्चाभिन्नाधिगमेन । ज्नानेनेति। सत्याभिसम्बोधेन। तथा 
तनान्यथेति । अहत्वं बोधिसत्वेन साश्षात्कर्तव्यमिति । 
यथोक्तं भगवता तथेव तनरान्धथत्यथैः । रवं प्रत्यवेश्ते । 
रवं समन्वाहरतौति (1. 38, + प्रत्यक्षानुमानाभ्यामव- 

68 



४१८ सप्तद ग्रपरिवतः। 

धारयति । बद्ाधिष्ठानमिति। बद्धरूपम्। अबद्धा वताय- 

मिति। अवश्यं वतायम्। तथेव तत्कस्य हेतोरित्याश्का । 

तथा स्येत्यादि। रकान्तनिषटत्वेन सर्वाकारन्नतादिधमाथे 

जौ वितत्यागान्मारगेऽन्वयन्ना नमित्याह । पुनरपरमित्यादि । 

तच कायत्यागादात्मपरित्यागः। चित्तत्यागाञ्जौवित- 

परित्यागः। उभयाभिधानं व्यस्तसमस्तात्मपरित्याग- 

ज्ञापनाथैमित्यन्धे। परेम खेहः। गौरवं बहमानता। 

ममाप्येष (ए. 39, 6) इत्यनेन विसंयोगप्राततः सर्वधमं- 

परिग्रहसभागता ज्ञापिता। यथोक्तन्नानमेव विस्तारय- 

न्राह । पुनरपरमित्यादि। तथेव तत्कस्य देतोरित्या- 
ण ह +) ५५ | स ^) य 1 

शंक्याह । तथा हि तेनेत्यादि । यथोक्तरेवाकाररचिन्त्यो 
पायवतां बोधिसचल्लानां धर्मनैराढयद्योतकेः साश्षात्कुताः 
षोडशक्षणा द शनमागंस्थाऽवेवर्तिकबोधिसत्वलशणं गरा द्यम् । 

तथाचोक्तम् । 

रूपादिसंन्नाव्धाटततिदव्यं चित्तस्य हौ नयोः । 
यानयोविनिदत्तिश्च ध्यानाद्यङ्गपरि शयः ॥ ४७ ॥ 
कायचेतोलधुत्वच्च कामसेवाभ्युपायिकौ । 
सदैव ब्रह्मचारित्वमाजौवस्य विशुद्धता ॥ ४८ ॥ 
स्कन्धा दावन्तरायेषु सम्भारे सेन्दियादिके । 
समरे मत्सरादौ च नेति योगानुयोगयोः ॥ ४८ ॥ 
विहारप्रतिषेधश्च धम॑स्याणोरलब्धता । 
निश्चितत्वं खभरूमौ च भूमिचितयसंस्थितिः ॥ ५०॥ 
धर्म्गथे जौवितत्थाग इत्यमौ षोडश छणाः । 
अवेवतिकलिङ्गानि दद्यागस्थस्य धौमतः॥५१॥ इति 
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ननु कथं योगिसन्तानप्रत्यात्मवेद्यक्षणः परप्रतिपत्तये 
लषणानोति चेत्। उच्यते। यतः क्ान्तिक्नानष्षणाः 
सम्यगधिगताः सन्तोऽनभिनिविषटग्रा्यग्राहकाकार शु 
लोकिकप्रष्ठचित्तसंख्दौतं स्ानुरूपकाये रूपादिसंज्ना- 

£ दिका नविषयं धिग 

व्यावतना परप्रतिप जनयन्त्यधिगमानु- 

रूप रव ॒ सवच योगिनां व्यवहारोऽन्यच सत्वविनय- 
प्रयोजनवशादितिकषत्वा तस्मात्ते लक्षणानि भवन्तौति 

अभिसमयालद्भारालोकायां प्रज्ञापारमितावययाख्यायां 

श्रविनिवतेनोयाकारलिङ्निभित्तपरिवर्त 

नाम सप्नदशः ॥ 



६२० षटादश्रापरिवतेः। 

भावनामा्ेसथावैवर्तिकलक्षणं प्रतिपादयितुं दशेनमागं- 

सम्बन्धेन प्रस्तावयन्नाइ । अथ खच्तित्यादि (ए. 241. 2) । 

असाधारणधरममयोगादाशर्यम्। यथोक्तक्षान्तिलाभेन द शन- 

देयकीशविसंयोगाग्महागणसम्भारसमन्वागतः। यया- 
निर्दि्टक्ञानलामेन दश्नदेयक्तेशपुनरत्पत्तेरप्रमाणगुण- 
समन्वागतः। तदनु सर्वाकारन्नताभिनिहौरन्नानलाभाद्- 
परिमितगुखसमन्वागतः। साधुक्तत्वेनैवभेतत् सुभूत रुवमेवे- 
तदित्यनुवादस्य निर्युक्तिकत्वात्तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याद । 
अविनिवतनौयेनेत्यादि। आकारानन््यादनन्तं सर्वतो- 

ऽविषयत्वेनापर्यन्तं सर्वलोकाकम्यत्वेनासंहायंम् । सम्बन्ध- 
मापादयैवं प्रकषताथमाद। प्रतिबलो _भगवानित्यादि। 
यस्माद्वगवानाकारादिकं निदेष्टं प्रतिबलोऽत रुव॒भग- 

वता भावनामागेस्थावैवर्तिकलक्षणाथे गम्भौराणि 
स्थानानि कथनौयानौत्यधेः। गम्भौराणि गम्भौराणौति 

वौष्पाभिधानं पौनःपुन्याभ्यासमागेन्ञापनार्थेम् । सखाना- 
नौति स्थित्यमिधानम्। यच भावनामागें स्ित्वा 
बोधिसत््वाश्चत्वारि स्मृत्य पस्थानानि यावदष्टादशवेणिकान् 
बुद्धध्मान् परिपूरयेयुः, तस्य निरवशेषाधिगमपरिपूरि- 
कारणत्वन्नापनेन प्राबन्धिकताख्यापनाधेम् । “नाण्दौत- 
विशेषणा विशेष्ये बुदधिरत्पद्यत” इति न्यायाद्धावनामाग 
विशेषयन्राहइ । साधु साध्ित्यादि। गम्भौराणौति। 
गम्भौरो भावनामागे इत्यथैः । निगमयितुकाम इति । 
प्रतिपादयितुकामः। कलमन्ुनरस्य गाम्भौर्यमित्याद । 
गम्भौरमित्यादि् । भावप्रधानोऽ्यं निर्देशे गाम्भौर्व- ` 
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मित्यथैः। तच ग्राहकविवेकेन श्रन्यता । ्राद्याभावादा- 
निमित्तम् । माद्यग्राहकविविक्तादयन्नानस्यापि वस्तुसतो- 
ऽधिगन्तव्यस्यासच्लाद् प्रणिहितम् । जात्यादिलक्षण्चय- 

विसंयोगादनाभोगप्रत्तत्वादाऽनमिसंसकारः। हेतोरसत््वा- 
दनुत्पादः। प्रतिसन्िविगमादजातिः। दशेनमागेविपक्ष- 

विरहदादभावः। भावनामागेविपक्षविश्चेषादिरागः। आयत्यां 

दुःखानुत्पत्तिधमत्वानिरोधः । अनिमित्तशन्तसुखविद्ार- 
पदस्थानत्वानिर्वाणम्। दष्टधमे दुःखाप्रचारफलत्वादिगम 
इत्येवभेषां श्रन्यतादौनाम्थैमेदो वाच्य इत्येके । सर्वेरष्येतैः 
पदैः व्यादत्तिमेदा्र्मधातुरेव निर्दिंश्त इति योज्यम् । 
सा च श्रन्यतादीनां गम्भौरता समारोपापवादान्त- 

दयरदहिततेति प्रतिपादनाथें काका प्रञ्नयन्नाह । रतेषा- 

भेवेत्यादि (?- 342, 1) । भगवन्नित्यनन्तरं किमिति शेषः 

परिदाराथेमाह । सवध्माणामित्यादि । तथैव तत्कस्य 

हेतोरित्याश्ड्याह । रूपं हौत्यादि। रुतदेव कृत 

इति प्र्नयन्नाह ! कथच्च सुभूत इत्यादि। परिहरन्नाह । 

यथा सुभूते तथता तथा गम्भौरं रूपमित्यादि। यथा 
श्रन्यता गम्भीरा तथा तत्तोऽनुत्पन्नत्वेन रूपादिकमपि 

गम्मौरमित्यथैः। अनेन च तथतायां न रूपादिकमिति 

समारोपान्तः प्रतिषिद्धः। यथा रूपतथता तथा गम्भौर- 
रूपमिति । 

यः प्रतौत्यसमुत्पादः शुन्यता सैव ते मता! 

इति वचनाद्रपादितथतैव संटृत्या रूपादि कमविचारेक- 

रम्यमिति यावत् । अनेन च नान्यच रूपादिकात्तथते- 



४२२ अद्टाद गर परिवतः। 

त्यपवादान्तः प्रतिधिप्तः। उपसंहरन्नाह । यच सुभूते 

न रूपमित्यादि । आश्वयेमिति । रुकस्यैव युगपदथं- 

इयकथनादिसूमयः। यावदचनेनाभिनिवेशप्रतिषेधानमि- 

निवेशविधानादिपरिग्रहः । खष्सेणोपायेनेति। अनुन्लास- 

क्रमेण रूपतश्च निवारितो निर्वाण््च सूचितमिति । 

तथतायां रूपादिप्रतिषेधाद्रूपादौ प्रहत्तिनिराकरणाय 

निवारितः तचैव श्रन्यत्वेनाभ्यासकरणान्निवांणच्च 

कथितं स्यात्। तदयं समासाथैः। श्रन्यतादिके न 

षूपादिकं, नं ततोऽन्यच्छुन्यतादिकमिति । यथाक्रमं 

या समारोपापवादान्तमुक्तता सा श्रून्यतादेर्गाम्भौये 
श्रन्यतादिकमिति। गाम्भोयेयोगाङ्गभम्भौरोऽभ्यासपथ इति। 
तथा चोक्तम् । 

गम्भीरो भावनामार्गो गाम्मौयें श्रन्यतादिकम् । 
समारोपापवादान्तसुक्तता सा गभौरता॥ ५२॥ इति 

विशेषणं निर्दिश्येवं विशेष्यभावनामागीथमाह। 
इमानि सुभूत इत्यादि । चिन्तयिष्यति । - अजतमय्या 

वि 

न 

भावनामय्या। समाधौ वा प्रयोगमौलृष्ठभाविन्धा 
प्रक्तयेति यथाक्रमं योज्यम्। कस्मिन् पुनविषये भावना- 
मागे इत्याद । रवं मयेत्यादि । तच रवं मया 

सयातव्यम्। यथा निर्वेधभागौयाधिकारेण प्रज्नापारमिता- 
यामाज्नतम्, णवं मया शिक्ितव्यम्। यथा दशेनमार्गाधि- 
कारेण प्रज्ञापारमितायामाख्यातम्, रवं मया प्रतिप- 



अभिसमयालङ्कारालीकः । ४२३ 

तव्यम्। यथा भावनामागाधिकारेण प्र्नापारमिताया- 
मुपदि्टमिति वाच्यम् । 

तथा चोक्तम् । 

चिन्तातुलननिध्यानान्यभौश्णं भावनापथः | 
नि्वेधाङ्गेषु दद्यागे भावनामागे रव च ॥५३॥ इति 

अत एव चत्वारि निर्वेधभागीयानि, दशनभावनामागौँ 
चाधिक्षत्य, तथा सम्पादयमानस्तथोपनिध्यायंस्तथोप- 

परौश्षमाणस्तथा प्रयुज्यमानस्तथा घटमानस्तया व्यायच्छ- 
मान इति षट्पदानि भवन्ति । कथं भावनामागेस्य स 
रव॒ विषयः । प्राबन्धिकत्वात्पृवपूवस्योत्तरोत्तर इत्य 
दोषः। भावनामार्गानुशंसाथं प्र्नयन्नाह । अयमित्यादि 
(7. 348, 8) । यो बोधिसत्वचिन्तादिप्रयुक्तः सम्यगेक- 

 दिवसमष्यव भावनामार्गे थोगमापद्यते सोऽयं तेनैक- 
दिवसेन. कियत्युण्यं करोति। परिहाराथेमाह । 
तद्यथेत्यादि । न्युनेऽपि विषयेऽधिकरागत्वाद्रागचरितः । 

रागविकल्पबादहख्यादितकचरितः। समुदायावयवशेभ- 

त्वाद्यथाक्रमं योषिदभिरूपा प्रासादिका। दष्यनुक्रुलत्वेन 

द्शनौया । अस्मिन् स्थाने त्वया गन्तव्यमित्यमिधानं 
सङ्धेतः। न वश्येदिति। न लभतेत्येके। न पश्ये- 

दित्यपरः। श्रादिमध्यपयंवसानेषु सखाभिमतसुरतानु- 

करूलब्यापारनिवे्लनाचथासंस्यमेवं करिष्यामि । रवं 

रमिष्यामि । रवं क्रौडिष्यामि। सर्वच यथेष्टप्रवतंनादेवं 

प्रविचारयिष्यामौति योज्यम्। इयत इति रागचरित- 

पुरुषवितकंसंस्यानित्यधैः। कर्मणः श्षयाच्छोरयति । 
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विष्कम्भणादिष्ष्ठौकरोति । अपुवस्यानुत्पादनेन संसारा- 
च्जन््प्रबन्धतो व्यन्तौकरोति । तदेवमप्रमाणकृशलसम्यरि- 
ग्रहादपरिमितकल्पानां द्धोरणप्र्ठौकर णव्यन्तो कर णश्षण- 
स्िविधोऽनुशंसो भावनामागंकारिचन्नापनाथे कथितः 
स्यात्। य इहेत्यादि। निवेधभागौयाधिकारेण यथाक्नप्त 

तिष्टठति। दश्नमारगाधिकारेण यथाख्यातं शिक्षते । 
षदुमध्याधिमाचभावनामागाधिकारेण यथोपदिष्टं यथा- 
निर्दिष्टं प्रतिपद्यते, उपनिध्यायति, योगमापद्यत इति 

सम्बन्धः। उपसंहर न्नाह । एवं सुभूते बोधिसत्व इत्यादि 

४. 3⁄4, 1 । रकदिवसेन तावत्कमं करोतौत्यनन्तरं जन्म 
प्रबन्धतोऽपरिमितकल्पान् यावता परित्यजतौति शेषः। 
भावनामागस्येदानों प्रकारभेदो द्रष्टव्यः। चयो हि 
मूलप्रकारा खदुमध्याधिमाचासतेषां पुनः प्रत्येकं खदुमध्या- 
धिमाचभेदे क्रियमाणे नवप्रकारा भवन्ति। यथा प्रतिपक्ष- 
सयेवं विपक्षस्यापि नवप्रकारा वेदितव्याः। तच च शखद्- 
शदना मार्गेणाधिमाचाधिमाचविकल्पस्य प्रहाणं यावद्- 
धिमाचाधिमातेण शदुषद विकल्पस्येति प्राद्यम्। आदित- 
रवाधिमाचमागौसम्भवादूत्पन्नाधिमाचमागेस्य चाधिमाच- 
लेशभावात् । यथोदारिको मलश्वैलात्पृवे निर्धुयते पञ्चात् 
खघ्सः। यथोदारिकंच्च तमः खश्पेणलोकेन न्यते, 
ख्लञ्वाधिमाचेण, शुक्लाश्च धर्मा बलवन्तो दुबेलास्तु 
ष्णाः, छणिकष्दुकेनाप्या य॑मागेणनादिसंसारपरम्यरा- 
प्यायितानामधिमाचक्तेशनासुन्मृलनात्। बहुकालसं- 
वधितदोषाणां चिदत्कर्षनिष्कार्षणवत्, छणिकाल्पप्रदीप- 
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महातमोधातवचेत्याचायवसुबन्धुः। तचान्यापदेश्नोत्तरो- 
त्तर पुण्याधिकत्वप्रतिपाद्नात्। प्रतिपक्षप्रमेद्मभिभूय 
मानपुणखयवचनेन च विपष्प्रमेदं निदिं शन् विकल्य- 
केण बोधिसत्वा इति कछत्वाऽधिमाचाधिमाचविकल्य- 
प्रकार वक्तमाह। यञ्च प्रज्ञापारमिताविरदहित इत्यादि 

खदु खदुमागथेमाह । अयमेव तत इत्यादि । तत इति 
दानं दातुः सकाशदिशष्यत इति। असंख्येयाप्रमेया- 
प्रमाणपुणयपरि ग्रहादिशिष्टतरः। अधिमाचमध्यविकल्पं 
कथयन्नाह । पुनरपरमित्यादि । दद्याग्मरतिष्टापयेदिति । 

नियातयेच्चिरस्थितिकच्च कुयादित्यथः। खदु मध्यमाय 
माद । यञ्च बोधिसच्च इत्यादि । बहूतरमित्यसख्येयादि 

स्भावम् । अधिमाचण्डदविकल्यं प्रतिपादयनाह । पुन- 

रपरमित्यादि। यावद्चनादनागामिप्रशतौनां गहणम् । 
अशमाचभयदश्त्वेन शौलेषु च परिपृणकारौ । गडदधि- 
माचमागधेमाह । यश्च बोधिसच्् इत्यादि (. 345. 3) । 
ततो मनसिकारादिति। प्रज्नापारमिताभावनातः। 

मध्याधिमाचविकल्यं स्यापयन्नाइ । पुनरपरमित्यादि । 
क्षान्त्या च समन्वागत इति। परापकारमषंणादि- 
छान्त्या युक्तः। मध्यग्डद्मागाथेमाह। यश्चेत्यादि । धम- 
दानमिति सम्थगपंणम्। अत रव धम टेश्येदिति पूवेस्मा- 
दिदं विशिष्यते। मध्यमध्यविकंल्यमावेदयन्नाह। पुनरपर- 
मित्यादि । उत्तत्तवौयेत्वादारब्धवौयः। मध्यमध्यमागथे 
माह । यश्च॒ खलु पुनरित्यादि परिणामयेदिति। 

उपलम्भध्वा नियातयेत् । अत रवानन्तरं प्रन्नापार- 
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मितोक्घन परिणामेनेति विशेषो वश्यते। अयमेव 

धर्मदानपूर्वकोपलम्भपरिणामो मध्यषटदु विकल्पो वश्य 

माणपरिखामापेश्षया स्यात्। मध्याधिमचमागौधेमाद। 

पुनरपरमित्यादि । प्रन्नापारमितोक्तनेति । सवेधमौनु- 

पलम्भयोगेन। तत॒ इत्यपलम्भयोगेन परिणामयितु 

सकाशत् । गदधिमाचविकल्यं निदिंशनराह । पुनरपर- 

मित्यादि । प्रतिसंलाने पुनरेव योगमापद्यत इति । 

परिणमोत्तरकालं प्रन्नापारमिताविदहदारे चित्तसमा- 

धानतां कु्यत्। अधिमाचण्डद्मा्गाथेमाद। यश्च 

खल प्रनरित्यादि । प्रतिसंलाने पुनरेव योगमापदयेतेति 
व प 

(2. 346, 2) । भूयोऽपि मनसिकुर्यात्। रुतदेव स्यष्टयन्नाह । 

प्रतिसंलाने च पुनरेव योगामापद्यमान इत्यादि । 

खद् मध्यविकल्पं वक्तुमाह । यदा भगवन्रभिसंस्कार 

(2. 346, 6) इत्यादि । अभिसंस्कारश्चित्ताभोगो विकसल्यौ 

विपर्यासो यदा कथं विकल्यबोजानुगमात्तदा बहतर 

पुण्यं परिणमनाकालते प्रसवतौत्युच्यते विकंल्यस्यापि 
माथोपमत्वेनानुगमादविपर्थासप्रहत्तत्वेन संदत्या बहतर 

दानौमित्यादि। स इत्यभिसंस्कारप्रभवः पुण्यराशिः 
इदानौमिति। अष्टमग्रकारभावनामारगावख्थायाम्। न तु 
पूवे तच विपर्यासप्रभवत्वात्। अध्यात्मबहिर्धोभियश्रन्यताभिः 
श्रन्यकः। श्रन्यमहापरमाथेश्रन्यतावलाद्विक्तः। संछता- 

 संख्तात्यन्तानवराग्रानवकार श्रन्यतामिस्तुच्छकः । प्रति- 
श्रन्यतादिभिर्नवप्रकारैरसारकः। सनादप्रस्ानसम्भार- 
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निर्याणप्रतिपत्तिभियथाकमं श्रून्यक इत्यादिपदचतुष्टय- 
मित्यन्ये। सखृदषखद विकल्पं कथयन्नाह । यथा यथा खल 

पुनरित्यादि । यथा यथेति । येन येनाध्यात्मादिग्रन्यता- 

द्याकारेण बोधिसत्वो महास इत्यनन्तरं संस्येयप्रमेया- 
धिगमसंणटहोत इति शेषः। रवं धर्मानिति । मायो- 

पमान्। अधिमाचा धिमाचमार्गाथेमाह । यथा च यथा 

च सुभ्रूते बोधिसत्त इत्यादि । सवंविकल्यबोजविगमा- 

दप्रमेयमसंख्येयं पुण्यं प्रसवति। अप्रमेयमित्यनेना- 
प्रमाणमप्याधिप्तम्। कोऽथभेद इति प्रञ्रयन्नाह । अप्रमेयस्य 
चेत्यादि। किं नानाकरणमिति। किं उपलक्षणं किं 
सामान्यलक्षणमितियावत् । कः प्रतिविश्ेष इति । किं 

स्वभावलक्षणं किं स्वलष्णमित्यथेः। सामान्यलक्षणा 
माह । अप्रमेयमित्यादि। यच प्रमाणन्धयपरमन्त इति । 

यस्मिन् प्ुण्विषये प्रत्यष्ेण विषयोकतंमनुमानेन च 
मातुमशक्यत्वात््रतयक्षानुमानप्रमाणानि न प्रवतन्ते, 
तद्प्रमेयमप्रमाखम्। अनेनाधिगमस्या सं तत्वं विभुत्वच् 
ज्ञापितमिति केचित्। यन्न शक्यं संख्यया छपयितुमिति । 

अविद्यमानसंख्यत्वेन यत्पण्यं संख्या निष्टापयितुम शकय 
तदसंस्येयम्। अनेन तस्य समताधिगमो न्नापित इत्येके । 

खभावलक्षणाथमाह । स्याद्गगवनिित्यादि । पर्यायः प्रभेदः । 
यदित्यव्ययत्वाद्यनेत्यथैः । अप्रमेयमित्यसंस्येयाद्युपलश्एणम् । 
साधूक्तत्वेन तदचनमतुवदन्ाद । यत्सुभूतिरे वमिह - 

त्यादि । रुवमनूद्य प्रतिपादयन्नाह । स्यात्सुभूत इत्यादि 



४२८ अद्ादगश्रपरिवतेः। 

(2. 347, 1) । येनेति। धमधातुखभावात्मकेनेति । परमा- 

धतः श्रन्धतालक्णोऽपि विकल्पप्रतिपश्योभदाद नागम्य 

ध्यानान्तरादिनवभूमिषु महोपायकोौशलवबलेन वा काम- 

धात्वादिनवभरूमिषु यथासंस्थं यथोक्कनवप्रकारः प्रबन्धेन 

प्रवर्तमानो भावनामार्गोऽवसातव्यः। तथा चोक्तम् । 

प्राबन्धिकत्वादिष्टोऽसो नवधा च प्रकारतः। 
खद्मध्याधिमाचाणां पुनण्टदादिमेद तः ॥ ५४ ॥ इति 
नन्वेकेकमेव प्रकारमधिकत्य भिननाथासंस्येयाप्रमाण- 

पुण्यप्रसवका्यवचनस्य प्रयोगेण कारणानामपि बहधा 
मेदात्कथं नवप्रकारा भावनापथ इत्यभिप्रायवानाह । 

कस्य पुनरित्यादि । परिहरन्नाह । श्रन्यताया इत्यादि । 

चिविमोक्षमुखस्वभावभावनामा्प्रकारस्येत्यथैः। प्रकषं- 
पयन्तवर्तित्वानवमप्रकारस्यैवाधिवचनमित्यवगमादाह । 
किं श्रून्यताया इत्यादि । नान्येषामिति । अतोऽन्येषां 

सवेधर्माणां प्रथमादिप्रकाराणं किन्नाधिवचनम् । 
तदचनेन परिदतुमाइ । तत्किं मन्यस इत्यादि । सवधर्मं 
इति प्रथमादिप्रकाराः श्रन्या रुवेति न्यायस्य सवच तुख्य- 
त्वान्िविमोक्षमुखस्वभावाः। सवे एव ॒प्रकारास्तथागते- 
नाखयाताः। सवेप्रकाराणां श्रन्यतादिवचनमिति प्रति- 
पाद्य पयायाथेमाह। ये च सुभूत इत्यादि। अप्रमेयता- 
पोति। अपिश्न्दाद संस्येयतादयः। यस्माद संस्येयाप्रमेयादि 

निदेश वागभिलापसरभावा व्यादृत्यपेक्षोपजनितनानात्व- 

रूपेणेकस्मिनथे प्रयुक्तास्तस्मात्परमार्थेन यथोक्तलष्टणस्य 
भावनामागेस्य भेदं कतुं न छमा इत्याह । तसमात्तौत्यादि । 
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भावनासंज्नकेन मार्गेण नैव किञ्विदधिमाचादि नवविधं 

विकल्पजातं परित्यक्तं, नापि किच्िन्मृदु खदादिनवप्रकारं 
मा्गजातं प्राप्तम् । अतोऽनुपन्यसनौय रवेत्यमिप्रायेण- 

निष्टमापादयन्नाह । सचेद्गगवन्नित्यादि । अनमिलष्य- 

सेति । भावनामा्गस्य तन्प्रभेदत्वादेव दानादौनामपि 

हानिदृद्धभाव इत्यादि । दानपारमिताया अपोत्यादि । 
भवत्वेवं को दोष इति चेदाह । सचेद्वगवनित्यादि । कथ- 

मिति क्षेपेशेवेत्य्थः। उपचयाथेमाह । न च भगवन्ति 

त्यादि । तथा चोक्तम् । 
हानि्खौ न युज्येते निरालापस्य वस्तुनः । 
भावनाष्येन विं हीनं वत्म॑ना किमुदागतम्।॥५६॥ इति। 
परमा्धतोऽनिष्टापादनमपि न भवतीत्याह। रणव- 

मेतदित्यादि (2. 349. 1)। संृत्या तु यथानुत्तरा सम्यक्- 
संबोधिस्तथा भावनामार्गोऽथेकरियाकारौति कथयननाह । 
अपि तु खलु पुनरित्यादि, नैवं भवतोति दानपारमिता 

विवर्धते वा परिहीयते वेति वस्तपलम्भयोगेनेवञ्वित्त- 
मुत्पद्यते । यथानुत्तरेति । यथाधिपत्यमाचेणए निरति- 
शयाधानाऽनुत्तरा सम्धक्सम्बोधिविनेयानां पुणयन्नानानु- 
रूपतया विशिष्टाथेप्रतिभासिचित्तजननद्ारेण परिणा- 
मितपुण्यवधनात्संदत्याभिमताथेस्य साधिका तथा परि- 
णमयतौत्यथेः। तददयमप्यागन्तुकमलापगमाद्भावनया 
साक्षात्कृतो भावनामा्गो मायोपमत्वाननिरतिशयाधानो 
यथासंटृत्या विपष्प्रतिपक्योरपगमोदयकमेणाधैक्रिया- 

कारौ तथोपन्यस्यत इति मतिः । तथा चोक्तम् । 
यथा बोधिस्तथेवासाविष्टस्या्थस्य साधकः । इति ! 
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अस्थेवाधैस्य विस्तरेण निर्दे पुनरपरमित्यादिप्च- 
हारकोपादानम् । किं लक्षणा बोधिरित्याह । का पुन- 

रेषेत्यादि (ए. 80, 21) । तथतैषेति (2. 351, 1) । तथता- 
सखरूपामाथोपमनिष्प्रपच्चन्नानात्मकथधमकायादिमयतथा- 
गतस्वभावेति यावत्। भावनामार्गोऽपि तथतासरभाव 
रवेत्यमिप्रायः । 
तथा चोक्तम् । 

तथताल्णा बोधिः सोऽपि तन्ल्णो मतः॥४७॥ इति । 
न च सुभूते तथता विवधते वा परिहीयते वा तव्ख- 

रूपत्वात्तथा बोधिमागौवपौति शेषः। रवं हि हेतुफलयो 
फलदहेत्वथापर स्पर स्रभावानुविधानाङ्धतुफलसम्बन्धावेप- 
रोत्यसुद्ावितं स्यात् । पुनरपि संहत्या मागेस्य सामथ्ये 
मवेदयन्नाह। सचेदोधिसत््व इत्यादि । तत््रतिसंयुक्तरिति। 
भावनामागंप्रतिबद्धः। अभोशणं बहुलमिति । प्रयोग- 

पृष्ठावस्थाभेरेन दयोपादानम् । मौलावस्धायां तन्मयत्वेन 
विदहरणानुपपत्तेः। रवमिति। तथारूपेण । उपसंहर नाह । 

एव॑ खल् सुभ्रत इत्यादि । अथेस्येति । भावनामागेस्य ॥ 

अभिस्मयालङ्ारालोकायां प्रज्ञापारमितायाख्यायां 

शूल्यतापरिव्तौ नामाष्टाद्शः ॥ 
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संडत्याप्यथैक्रियाविशिाथेप्रतिभा सिचित्तजननदारेण 

न घटत इत्याश्ङ्ंयननाइ । विं पुनभ॑गवन्ित्यादि (. 

2) । रकैकस्मिंशित्ते पुर्वापरौभ्रूते बुदबोधिनिष्पादक- 

सवकारन्नतादिसमस्ताथप्रतिभासनाकेवेकेकेन प्रथमेन 

चित्तोत्पादेन पथिमेन वा बोधिमभिसंबुध्यते बोधि- 

सच्च इत्यधैः। रकविक्नानसन्ततयः सत्वा इति वचना- 

द्सम्भवित्वेन किं युगपदुत्यन्रसमौहिताथनिष्यादकधमं- 
प्रतिभासेनानेकचित्तश्रणेन बोधिमभिसम्बुध्यत इति पक्षो 
नाशंकितः। विदितानुत्तरबद्वगोधिनिष्याद्कथरमस्वरूपेण 

कमोत्यच्युपपन्नपूर्वापरौभरूतानेकचित्तक्षणेन बोधिमभि- 
सम्बध्यत इत्ययमपि पक्षो न संगच्छत इत्याह । 
पौवंको भगवन्नित्यादि । असमवदहित इति । पञ्चिमप्रथ- 
मयोर्यधाकरमं निरन्वयोद्यविनाशेन परस्यरमसम्बन्धा- 

दसंश्षिष्टः। कथमिति। सम्बन्धाभावादिशिष्टाथप्रतिभासि- 

चित्तानुत््रादाज्रैव कुश्लमुलानासुपचयो भवति । ततो 
नानुत्तरा सम्यक्संबोधिरिति भावः। पूर्वोक्तपकस्यानभि- 
मतत्वात् पथिमपघ्ने प्रसिद्वदोपदृष्टान्तयोगेन परिहाराथे- 
माह) तत् विं मन्यस इत्यादि। तैलप्र्योतस्येति । 

प्रदीपस्य  प्रथमाभिनिपातेनेति । प्रथमशणम्मैलितेन । 
नो हौदमिति प्रत्येकमसामथ्यादुक्तम्। तदेव स्यष्टयन्नाह। 
नहि भगवन्नित्यादि। प्रथमे ज्चालावर््योर्मोलनश्ृणे दितौ 
यक्षणमन्तरेण सखकारणपरम्यराक्रमायातसमानकाल- 

संहतोत्पच्यविशिष्टत्वात्। कायंकार णलष्एणद्ा द्यदादक- 
भावानुपपत्तो नार्चिषा प्रंथमाभिनिपातेन सा वर्तिर्दग्धा। 



अभिसमयालङ्गगरालोकः। ४ 

पञिमेनैव दौपशूणेन तहिं दग्धेति चेदाह । न च 
प्रथमाभिनिपातमनागम्याचिषा सा वतिंदग्धेति। अपि 
तु प्रथमं दौपकणमपेश्यार्चिंषा पञचिमेन सा वर्तिदंग्धा । 
प्रथमशणमन्तरेण पथिमक्षणासम्भवात्। प्रथमश्ण- 
वत्प्रिमक्षणस्यापि नय इत्याह । न च भगवनित्यादि । 
दितोयेऽपि विखिष्ज्वालावर्त्योरुत्पत्तिक्षणे प्रथमक्षणमन्त- 
रेण नित्यसत्वादिप्रसङ्गतया संदव्युत्पादाभावात्काय- 
कारणलक्षणदाच्यदाहकभावविरदहे पश्चिमाभिनिपातेना- 
चिषान सा वतिर्द॑ग्धा। प्रथमेनैव तहिं दीपक्षशेन दग्धेति 

चेदाह । न च पश्चिमेत्यादि । अपितु पश्चिमं दौपक्षण- 
मपेष्यार्चिषा पूर्वेण वतिर्दग्धा। पञ्चिमणमन्तरेण प्रथम- 
छषणस्य॒दादहेऽसामर्थ्यात् । प्रत्येकमसाम्यऽ्थादुभयोर- 
भ्युपगतसा मर्थ्यस्याहत्यप्रतिपादनायें पुनरपि प्रञ्रयन्नाह । 
तत्किं मन्यसे सुभरूतेऽपि नु सा वत्तिदग्धेति। अभ्युप- 

गताथेस्यान्यथाकतुंमशक्यत्वादाद । दग्धा भगवन्नित्यादि । 
यदि नाम पूर्वोत्तरक्षणयोयथाक्रमं तुल्यकालनिरन्वय- 
विनाशेदयात् परस्यरासंखष्टत्व, तथापि यदा संहत- 

विशि्टोत्यन्नं प्रथमदौपवतिश्षणमिदं प्रत्ययतात्मकम्रतौ- 
त्यसमुत्ादधमतया समपेश्याविचारोकरम्यत्वेन देतु- 
फलसम्बन्धवलात्तदाहितसामथ्यातिश्यं एव॒ विशिष्टो 

दितौयदौपवर्तिक्षणः स्यात्, तदा निहेतुकविनाश्ऽपि ` 
कार्यकारणलक्षणदाद्यदाहकभावसद्धावात् प्रथमपश्िम- 
छ्षणाभ्यां वर्तिर्दग्पेत्यथैः। अनन्तरमथें प्ररतार्थेन योजय- 
ननाद । एवमेव सुभूत इत्यादि । सुबोधम् । पवौपरोभूताभ्यां 
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प्रत्येकमनभिसम्बोधिर्युगपदुत्पनेस्तच्यमिसम्बुध्यत इति 

चेदाह । न च तैित्तोत्पादै रिति (9.35. :)। युगपदूत्पन्न- 

रपि बहमिश्चित्तक्टणैरनामिसम्बध्यते। रकविक्नानसन्ततय 

सच्चा इति वचनाद संभवित्वेनेति भावः। अन्यथा तदहि 

बध्यत इति चेदाह । न चान्यच तेभ्यश्चित्तोत्पादेभ्योऽमि 

संबुध्यत इति। यथोक्तचित्तव्यतिरेकेण चित्तान्तरेण नामि 

सम्बध्यते, असंभवात् सवथा तहिं बोध्यसम्भवः स्यादित्या । 

अभिसम्बध्यते चेत्यादि । पूर्वापरौभरूतक्षणयोरेकविषयोप- 

योगन्नापनपरेण दौपदष्टान्तन्यायेन बोधिनिष्यादककति 

पयपदार्थप्रतिभासि प्रथमविन्नानं पूववत्प्रतौत्य तत्प्रति- 
भासाभ्यधिकविशिष्टाथेप्रतिभासिप्िमविन्नानोदयाद्ाभ्यां 

चिन्तोत्पादाभ्यामभमिसम्बध्यते। बोधिसच्वोऽनुत्तरां बोधि 

मित्यथैः। यथोक्तनैव च दौपदष्टान्तेनाष्टप्रकारा गम्भौर- 
धमता प्रतिसतव्या। तथा चोक्तम् । 

पूर्वेण बोधिर्नो युक्ता मनसा पश्चिमेन वा । 
दौपदष्टान्तयोगेन गम्भोरा धमंताष्टधा ॥५८॥ इति। 

प्रसङ्गगगतं निदिश्येदानौं भावनामागं खबोधिसच्वा- 
नामवेवर्तिकलशणकथनाय यस्मिन् विषयेऽष्टविधगाम्भौये 
तदवक्तव्यमित्यत्पादगाम्भौयं तावत्कथयननाह । गम्भौरोऽयं 

भगवन्नित्यादि । अभिसंबुध्यते चेत्यादिना संदत्या क्षणश- 

` दयेन बोध्यधिगमोऽभ्युपगतः। सोऽपि न युक्तं इत्याह । 
तत्किं मन्यस इत्यादि । यच्चित्तं प्रथमक्षणवति निरुद्लमपि नु 
तत्किं दितौयक्णे संरत्या पुनरत्परतसयते, यतः श्षणद्येन 
गोधियुंक्ता स्यात्। निरवयवविनष्टस्य पुनरूत्पादासम्भवा- 
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दाह। नो हौदमिति। दहेतुमन्तरेण फलासम्भवात् 
पञ्चिमक्षण्व्यापारेऽपि पारम्पर्येण प्रथमक्षणव्यापासोप- 
चारात् छणद्रयेन बोधियुक्ता न तु संदृत्यापि प्रथमक्षणस्य 
मुख्यतो व्यापार इत्यथैः । ततश्ेदसुक्तं स्यात्। न पूर्वापर - 
छणाभ्यां न च भावनागम्य विशिष्टार्थोत्पादनमिदसुत्पाद- 
गाम्भौयमिति। निरोधागाम्भीर्याथैमाद । तत् किं मन्यसे 
सुभूते यच्चित्तमुत्परन्रमपि नु तन्निरोधधर्मौति । तचोत्यन- 
मतोतं विनष्टसत्ताकमिति थावत्। तच्वेन निरोधरूपत्वा- 
दाद । निरोधधर्मौति। निरोधः श्रन्यता स रव धर्मोऽस्य 
विद्यत इति निरोधधमि ।. तथतात्मकमित्यथैः । तस्य किं 
दितये क्षणे निरोध इत्याद । तत् किं मन्यसे यन्निरोधधमिं 
अपि नु तननिरोद्स्यत इति। उत्मनमाचमेव तन्िरोध- 
रासतां गतं तत्प्रकषतित्वात् किं पुनर्निरोत्छयत इत्यभि- 
प्रायादाह। नो हीदं भगवन्निति (९. 34, 1) । अनागतं 
किं निरोधधमोपेतमित्याह । तत्किं मन्यसे सुभूते यचित्त- 

मनुत्यन्रमपि नु_तननिरोषधर्मोति। नो ौदमिति। 
भावनिटत्तिस्वभावत्वादिनाश्स्य नैवानुत्मन्नं निरोधधमिं । 
तस्य किं निरोधोऽस्ति क्षणान्तर इत्याह । तत् किं मन्यसे 
सुभरूते यन्निरोधधमिं अपि नु तन्निरोतस्यत इति नो 
हौदमिति । प्रथमश्षणाभावेन दितीयक्षणनिरोधविरदानरैव 
छणान्तरे निरोत्स्यते। वर्तमानस्य तरिं निरोध इति 
चेदाह । तत्किं मन्यसे सुभूते यचित्तमनुत्पादानिरोधधरमिं 
अपि नु तनत्रिरोच्यत इति । वतमानमपरोत्पादवैयथ्यै- 
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द्नुत्पादधमिं । सत्ताकाले विनाशभावादनिरोधधमिं । 

नो हौदमिति। रकानेकख्रभाववेधु्यादिति मतिः 

यदयेवमभावस्तदं निरुध्यत इत्याद । तत् किं मन्यसे सुभूते 

यो धमः प्रलया खभावनिरुड रव स धर्मों निरोत्यत इति । 
खकूपेण सखभावनिरद्खो रूपादिसखभावरहितो यो धर्मोऽ- 
भावसञ्ज्रकः स एव धमः विं निरोत्स्यते। नो दौदमिति। 
अनन्तरं चैयध्विकवकतुनिरोधनिराकरणा द विद्यमानत्वे- 
नाभावो नैव निरुध्यते। मायोपमता तरिं निरुध्यत 
इत्याह । तत् किं मन्यसे सुभ्रूते या धर्माणां धमता सा 
निरोत््त इति । नो हीदं भगवन्निति । धम॑ताऽविचारेक- 

रम्यताऽलौकरूपत्वात्तचखेन नैव निरुध्यते! किन्त॒ सवेस्येवो- 
त्यन्रस्य वन्नः प्रक्ल्या मायोपमस्य संरत्या निरोधा- 
न्निरोधगाम्भौर्यमित्युच्यते । तथतागाम्भौर्याथमाद । तत् 

किं मन्यसे सुते तथैव स्थास्यति यथा तथतेति। बोधि 
सत्व इति शेषः। अविकल्यज्नानविषयोपेतत्वादाद । तथेव 

भगवन् सखास्यति यथा तथतेति। चैयध्विकबोधिसल्वानां 

तथतावदवस्यानेऽनित्या तथता स्यादिति चेदाह। तत् किं 

मन्यसे सुते यदि तथैव स्थास्यति यथा तथता तदा मा 
कररस्थाभरूदिति ¢. 355, 1)। अकारप्रक्षेषादङ्गटस्थाऽनित्या 
माभूत्, अपि तु नित्या क्रुरस्था स्यादिति किं मन्यसे । 

यः प्रतौत्यसमुत्पादः श्रन्यता सैव ते मता । 
इति वचनात् सांहतश्णिकपद्ाथैखभावत्वादादह । नो 

होदमिति । पदाथैरूपत्वान्नैव तर्हिं गम्भौरेति चेदाह । 
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तत् किं मन्यसे सुभूते गम्भीरा तथतेति । गम्भौरा 
भगवन्िति। रूपादिपद्ा्थावगमेऽपि तदव्यतिरिक्ता 
साष्रत्कतुंमश्कत्वात्तयता गम्भौरा दुर्बोधेति यावत् । 
चेयगाम्भौयाथमाह । तत् किं मन्यसे. सुभूते तथताया- 
चित्तमिति । तथतायामाधारभावस्याविद्यमानत्वादाद । 
नो हीदमिति। तथताऽव्यतिरिक्तं तहिं चित्तं स्यादित्याह । 
तत् किं मन्यसे सुभूते चित्तं तथतेति । नो हौदमिति । 
संखतिपरमाथेयोः परस्परपरिदाराित्तं तथता नैव । 
अथादन्यचित्तं तथतायाः सकाशदिति चेदाह । तत् किं 

मन्यसे सुभूतेऽन्यत्तयतायाचचित्तमिति । 
धमधातुविनिसुंक्तो यस्माड्र्मो न विद्यते । 

इत्यमिप्रायवानाद। नो हौदमिति। रुतदुक्तम्। तथ- 
तातो न व्यतिरिक्तं नाप्यव्यतिरिक्तं चित्तमाचमिदं सवे वस्तु 
क्ेयगाम्भोयमिति। ज्ञानगाम्भौयीधमादह। समनुपश्यसि त्व 
सुभूते तथतामिति। नो दहौदमिति। तथतास्रभावत्वा- 
थतां त्वतो न पश्यामि । अतोऽदशंनमेव दशनं ज्नान- 
गाम्भौयेमिति मतिः। चर्यागाम्मौर्याथैमाह । तत् किं 
मन्यसे सुभूते य रवं चरति स गम्भोरे चरतीति । 
रुवमिति । तथतार्ूपेण । तत्त्वेन नैव कचिच्वर तीत्याह । 

यो भगवन्वं चरति स न कचिचचरतीति। रतदेव स्यटयन् 
तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याद । तथा हीत्यादि । रतदुक्तम् । 
यस्मात्तथतायां स्थितस्य तेऽनुस्यानविशेषाः समुदाचारा- 

स्ताचिकदेतुफलाभावाद्यथाक्रमं न प्रवतन्ते, न समुदा- 



४३८ ऊनविंश्रमरिवतंः। 

चरन्ति, तस्माद्धमतया सर्वचाचरणमेव चरणमिदं चया- 

गासरौर्यमिति । अद्रयगाम्भौयीधेमादइ । यः सुभूते बोधि- 

सक्च इत्यादि । क चरतीति कस्मिन् विषयेऽनुतिष्ठति ' 

परमाथ इति । निमित्तानिमित्तदयसमुदाचाराभावाद्खम- 

धातौ चरत्येवमदयगाम्भौयें स्यादिति भावः। तदेव स्पष्ट 

- यन्नाह । तत् किं मन्यसे सुभूते यो बोधिसत्वो महासत्त्व 

परमार्थे चरति स निमित्ते चरति (.2:6, | नो 
॥ ̂ कि व प वि 

होदमिति। निमित्तानिमित्तसञ्ज्ञाप्रतिषेधाद्धावाभावा- 

भिनिवेशलकछ्षणे निमित्ते नैव चरति । उपायकौशल- 

गाम्मौर्याधेमाह । तत् किं मन्यसे सुभूतेऽपि नु तस्य 

निमित्तमविभावितमिति। अविभावितमप्रहौणमत्यक्त- 
नति = = त क 

मिति यावत्। नो हौदमिति। सर्वधर्मानुपलम्भवला नैव 

निमित्तमविनष्टमस्ति। यद्येवं तहिं निमित्तं प्रहौशमिति 

चेदाह । तत् किं मन्यसे सुभूतेऽपि नु बोधिसत्वस्य 

महासत्स्य प्रन्नापारमितायां चरतो निमित्तं विभावितं 

भवतीति । प्रहाणे यननाभावानेव निमित्त प्रहौणमित्याह । 

न स भगवन्नित्यादि। बोधिसत्त्वचयीं चरन्निव प्तयुत्यने 
जन्मनि कथमदं निमित्तप्रहाणमनुप्राघ्रुयामिति नैवं 
बोधिसच्लो घटते व्यायच्छत इति यावत्। तत्प्रहाणे च 
को दोष इत्याद । सचेत्पुनरित्यादि । कथमेकस्य प्रहाणा- 

रहाणे चेत्याह । रतद्भगवन्ि्यादि। रतद्रुपं संत्या 
मायोपमं यल्लक्णं यत्छखरूपं यन्निमित्तं यद्धेतुकं रूपादि 

जानाति। तत्वतोऽनुत्पन्नत्वादानिमित्ते च ध्मधातौ 
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परिजयं करोत्येवं परमार्थेन प्रहाणं संदत्या चाप्रहाश- 
मिदमुपायकोशलगाम्भौ्यमिति । तदेवमचिन्त्यविमोक्ष- ` 
सुखलाभात्, परस्यरविरुद्वाथानुष्ठानेनोत्पादाद्यष्टविध- 
गाम्भोयंमधिगमानुरूपव्यवदारप्रवर्तनात् षोडशश्षणवत् 
भावनामागेस्थावेव्तिकलक्षणं मद्यम् । 

तथा चोक्तम् । 
उत्पादे च निरोधे च तथतायां गभीरता । 
नेये ज्ञाने च चर्यायामद्यो पायकौश्ले ॥ ५९ ॥ इति 

अवेवतिकलक्षणएकथनेन शेशो बोधिसन्वसङ्ोऽभिदितः 
तदनु संक्रेश्व्यवदान विकल्यप्रहाणेन तदुभयसमताधि- 
गमाद शेषो भवति, परेण शिष्ितव्याभावात् अतोऽग्ैश््- 
सङ्कलश्णपरिदौपनाय संसारनिर्वाणसमता वक्तव्येत्याद । 
य आयुष्मन् सुभूते बोधिसत्व इत्यादि । अपिनुशब्द 
किंशन्दाथे प्रश्रे वतंते। किं प्रज्ञापारमिता विवर्धते। 
दञ्चिमुपयातौत्यथेः । नैव विवर्धत इत्याह । सचेदित्यादि । 
अच संसारव्यवद्ानाविकल्पन्नानं यथाक्रमं खप्रादिवसाभि- 
सन्धिनोक्तम्। अभिप्रायस्त्वेवं लश्यते। यदि विपक्षप्रतिपक्ष- 
विकल्यप्रहाणमधिक्ृत्य तदुभयसमतावगमाद्यथा दिवस- 
गतस्य भावनादद्धिः, तदां तथा खप्रान्तरगतस्यापि विवर्धेत 
यावता यथा दिवसे न विवर्धेत तथा खप्रेऽपौति। रतदेव 
स्पष्टयितुं तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । अविकल्प्थो दौ 
त्यादि। यदि दिवसे चरतः प्रज्ञापारमिता विवर्धेत तद्ा- 
म्थयाससामथ्यात् खप्रेऽपि विपुलता स्याद्यावता नैव, 
यस्मात्सां सारिक-वेयवदानिकधर्माणां प्रतिभासमाचस्- 
भावखप्रसदश्त्वेनावगमात्संसारनिर्वाण्योः खप्रदिवसस- 
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भावयोनौनात्वेन विपक्षप्रतिपक्षविकल्पाभ्यां विकल्ययितु- 
, मशक्यत्वात् स्वप्रश्च दिवसश्चाविकल्पः समतात्मक इत्युक्तौ 
भगवतेति यावत् । तथा चोक्तम् । 

खप्रोपमत्वाडमाणं भवशन्त्योरकल्यना । इति 
ननु सर्वधर्मा खप्रसदश्त्वे सति दश्कुश्लादौना- 

मभावः स्वप्रावस्थायामिव जाग्रदशयामपि स्यादित्याह । 
यत्यनरायुष्मन् सुभूते स्त्रौ वेत्यादि (. 357, 4) । किमिति 
छषेपाभिधायित्वानैवेत्य्थः। स्वरूपोपचयादाचयः। कार्य- 
जननसामर्थ्यादुपचयः। तद्रत्छप्रतुस्यत्वेन प्रयोगादौना- 
मभावादिवसेऽपि शुभाशभकम॑णोऽभावः स्यादिति भावः। 
परमाथतो नैवाचयोपचयावित्याह । यथा स्वप्रोपमा 

इत्यादि । संदत्या तु कम॑फलसम्बन्धस्याभौष्टत्वात् मिद्धे 
नोपहतं चित्तं खप्रे तेनासमं फलमिति दष्टान्तासिङ्धि 

स्याद््याह । अथ पुनरायुष्मन्नित्यादि। तस्य कमंण इति 
खप्रावस्थाभाविनः। रतदेव स्यष्टयनाइ । कथच्ेत्यादि । 

तच प्रथोगादिनिष्यादनात् कायवाक्चित्तोपधघातादाऽ्हो .. 
इतः साधु इतः सुष्टु हतः सवचात्मव्यापारोपलम्भान्ममया 
इत इत्यथेभेदो वाच्यः। रतदृक्तम्। यथा बाद्याथेनये 
छणिकतया नि्हेतुकविनाशे कर्मजं लाक्वैबि्यमिति 
सिद्धान्ता परमाथतो न किन्न केनचिद्तो नापि 
कस्यचिदरव्धं केनचिदङ्गहोतमित्याद्युपगमे प्रटत्तसन्तान- 
निरुदपदार्थोत्पाद्नात्मारणद्यध्यवसायद्ारेणायोनिश्णे- 
मनस्कारादिमतोऽकुशलादिवत् प्राणातिपातादयो दिवसे 
व्यवस्थाप्यन्ते, तथा खप्रेऽप्युपचितकुशलाकुशलस्य प्रबुद्ा- 

` वश्थायामदहौ दत इत्थादिविकल्येन प्रयोगावस्थाद्यभि- 
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निवेश्परिपुश्या परिपोषप्राततर्बहिरथनयेनापि खप्रा- 
वस्थायामिवेति दष्टान्तासि्धिः। अतो मध्यमकनयेन जाय 
दवस्धायामपि स्वप्रसदशे वस्तुनि तदनुरूपा्थे भावाद्य- 
भिनिवेशेनाखर्डितिसकलविपर्यासबन्धनानां कृश्लादयो 
व्यवस्थाप्यन्ते । किन्तु मिद्वादिकम्ान्तिकारणत्वेनास्पष्टा- 
कुश्लप्रतिपत्या खप्ने न्यूनं फलं जाग्रदवस्थायां तु मिद्धा- 
दिकभान्तिकारणविगमात्स्पष्टानाकुलप्रतिभासत्वेनाधिकं 
फलम् । स्वप्रावस्थायामपि कर्मफलसद्धावस्यामिमतत्वा- 
दभिक्षुत्वादिदोषो नोद्धावनौयः। शिक्षादत्तकवत् संवरा- 
संवरत्वस्य भगवत्प्रक्रपिवशणदेवावस्थाप्यमानत्वादिति । 
विकल्पबलाद्यदि कमणः परिपोषस्तद्ा प्रतिपक्विरोधेऽपि 
विकल्पानुदृत्या तथागतस्यापि स्यादित्याह । सचेदायुष्मन् 
सुभूत इत्यादि । विकल्पयन् छयसंज्नामुत्पादयति क्षौणा 
मे संसारिणः न्धा इत्यादि क्षयसंन्नां करोति । तस्यापि 
कमण इति क्तेशप्रहाणकारिणो मनस्कारस्य कर्मणः 
सखरूपोपचया दाचयः। कायजननसामर्थ्याद् पचयः स्यात् । 
ततश्चोपचितस्य कर्मणः प्राप्तव्धफलविशेषसद्धावादपरि- 
निष्यन्न रव तथागतः स्यादिति भावः विनेयानुरोधेन 
तथागतस्य क्षौणा मे जातिरित्यादिविकल्यो व्यवस्थापितो 
न तु तत्वत इत्याह । नो हौद्मिति (1. 258, 1) | रतदेव 
समथेयितुं तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्ादइ । सर्वकल्यविकल्े- 
त्यादि। सवकल्पा रूपादयः खसामान्यलक्णात्मका नि 
विंकल्यसविकर्पन्नानालम्बनस्थानौयास्तेषु विकंल्यस्तद् प- 
लम्भस्तेन प्रहौणो रहितो निविकल्यध्मताधिगमादित्यथैः। 
अआलम्बनोपलम्भमन्तरेण मानसं कमं चित्तं चान्येषां 
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कस्मान्न प्रवर्तत इति चेदाह । रवमेवेत्यादि । धमेतैषा 

प्रतीत्यसमुत्यादधममतया यस्मादनालम्बनं कम॑ चित्तं च 

नोत्पद्यते, तस्मात्सालम्बनमेवोत्पद्यत इति । रतदव 

स्पष्टयन्नाह । दष्टश्चतेत्यादि । तच, 
तदतद्रूपिणो भावास्तदतदरुपेतुजाः । 

इति न्यायेन काचिद्द्धिः संक्तेशणलम्बना संक्तेशं परि- 
खह्ञाति । काचिद्भडिवव्धवद्ानालम्बना व्यवदानं परि- 
गृह्नाति । चेतनेति वबुद्धिरित्येके । चेतना मानसं कमेति 
वचनात् कर्मैव पर्यायेणोक्तमित्यपरे। उपसंहर नाह । 
तस्मात्तद्यीयुष्मन्नित्यादि। अतौतानागतस्यासत््वेनालम्बन- 
भावानुपपत्तेवतमानस्य चार्थस्य साकारज्नानादिभिग्रहोतु- 
मशक्यत्वेन सवालम्बनश्रन्यत्वं सालम्बनापि चेतना कथ- 

मुत्पद्यत इत्याह । यद्ायुष्मन् सुभूत इत्यादि । विविक्ता- 

नीति। आलम्बनभावर हितत्वेन श्रन्धानि। संरत्याऽभ्रूत- 

परिकर्पालम्बनादृत्पद्यत इत्याह । निमित्तोरत्येत्यादि । 

रूपादिगतमसाधारणं चिं तत्वे नानिमित्तमपि यथाद् शनं 

निमित्तोकत्यारोप्येति यावत्। यावदिष्यनेन विन्नानप्रत्ययं 
नामकूपमित्यादिपरिषहः। लाकव्थवहारसुपादायेति 

संखतिमधिकृत्योत्पद्यत इत्यनन्तरं उच्यत इति शेषः। खप्र- 
ऽपि कमफलसम्बन्धास्ित्वे प्रतिपादिते पनरौपलम्भिक- 
जनानुरोषेनाशङ्घयन्राह । यद्ायुष्मन् सुभ्रूत इत्यादि । 
परिहतेऽप्यथे पुनराश्ङ्ायामानन्त्येन कः सचेताः परि- 
हरतौत्यभिप्रायादाइ । अयमायुष्मन् शारिपुच मैचेय 
इत्यादि ¢. 358, 1) । कायसाश्लौति। अर्दत्वप्रतिपन्नको- 
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ऽनागामौ निरोधलाभौ कायसाक्षौ । तद्दङत्वप्रतिपन्न- 
कत्वेनायमैचेयः कायसाक्षौ । रतमथेमिति खप्रे परि- 

णामितम् । किन्तदानमिति प्रश्नम् । सुभ्रूतिवचनारेवाय- 

मेचेयमामन््यन्नाद । अथ खस्ायुष्मन्नित्यादि । प्रति- 
पादितेऽप्य्थे प्रत्येकविनेयभेदेन पुनः पुनराशङ्धायां भूयो 
भूयः परिहारामिधानेऽपि न सवेषामेकबुद्धोत्पादकाल 
एव ॒विप्यसापनथनं शक्यं कतुं भव्धानामेवा्थकरण- 
दित्येतत््रञ्नविसजंनाधिकारेशैवानागतवुद्धपरम्परोत्यत्ति- 
रित्यपरिसमापिनिदेशोऽयं प्रस्नस्तत्परिसमाप्तो सत्यां 
कलंव्याभावादनागतबुद्खोन्पादवेयण्येप्रसङ्गचेत्यभिप्रायवान् 
परिदतुकामत्वेनाह । यदायुष्मान् सुभ्रूतिरेवमा हेत्यादि । 

सम्भवमधिृत्य विकर्पयननाह । किं पुनरायुष्मन् सुभरूते 
यदेतनामधेयमित्यादि । तच तावन श्रन्यता विसजंयतौ- 

त्याद। या खल पुनरित्यादि। न सा प्रतिबलेति। 

अविद्यमानत्वान्न सा समथा । रूपादयोऽपि न शकता 

इत्याह । तमप्यहमित्यादि (7. 360, 1) । कतृकमंकरियानुप- 

लम्भभेदेन यो धर्मो विस्जंयेत्, यो धर्मों विसजयितव्यः, 
येन धमेण विसजयेदि्युपादानम् । आत्मानं विषयौ- 
छत्योक्तम् । यो धर्मो व्यार इति । सवेधर्मानुपलम्भो न 
घटत इत्याद । कचित् पुनरित्यादि । कचिदिति यदि, 
रतदुक्तम् । यदि त्वया रते रूपादयो धमां एवं साक्षा- | 
त्कृता यथेनान् धमान् वाचा भाषसे, तदा विकल्पार्थोप- 
लम्भवदधिगतार्थोपलम्भसद्धावे विसजंकभावेन कथं सवे- 
धर्मौनुपलम्भ इति । नैवमधिगत इत्याह । न मयायुष्म- 
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नित्यादि । प्रयोगाद्यवस्थासु न वेद्भीत्यादि योज्यम् । कथं 
तदहौत्याह । अपि तु खलु पुनरित्यादि। एतदुक्तम्, 

सर्वधर्मानुपलम्भलक्षणनिविंकल्यकन्नानेनैवं सखभावाः सव- 
धर्मा मायोपमत्वेन खभावत्वात् साश्षात्क्ता यथाधि- 
गमावसख्यायां विकल्पासमुदाचारान्न कायेन स्पृश्येत, न 

वाचा भाष्येत, न मनसा समन्वाहियेत। यस्मादिकल्पा- 

नुगमे विपयाससमुद्धवादधिगमो न स्यात्ततश्चाधिगमोत्तर- 
कालमुद्धावनासंशत्या व्यवहार इति । श्रावकागोचरो 
निविकल्पकक्ञानाधिगम इत्याह । गम्भौरप्रन्न इत्यादि । 
श्रावकाणमौदश रवाधिगम इत्याह । कुतत्ते शरि पुचै- 

व्यादि । निविकल्पन्नानमातेणाधिगमस्य तुल्यत्वा्नम्भौर- 
प्र्नोऽयमिति । नेवच्वित्तमुत्यादनौयमित्यथैः । तुल्यत्वमेव 
कथयन्नाह । समनुपश्चसि त्वमित्यादि । तं ध्मश्यानु- 

त्पादक्नानलक्षणशमरहत्वं विकल्पन्नानेनाधिगमकाले किं त्वं 
पश्यस्युपलभस इति यावत्। विपयस्तत्वेनाधिगमविरोधि- 
त्वानवेत्याह । नो रहौदमिति। बोधिसच्चानामौहश 
रवाधिगमकाले न्याय इत्याह । रवमेव शारिपुचरत्यादि 
(7. 361, 1) । तदेवं कमाभावादिचोद्यानां यथोक्ता रव 
प्रतिसमाधयो ग्राह्याः । तथा चोक्तम् । 

कमौभावादिचोद्यानां परिहारा यथोदिताः॥&०॥ इति 

संसारनिवाणसमतामुपसंहत तदेनायास्ताद्ात्विकं 
प्रयोजनमधिहृत्याह । स चर ननो ्तस्यतौत्यादि । अनुप- 
लम्भचयया लब्धशक्तित्वान्नादं नाभिसम्भोस्स्येऽपितु नियत- 

 मभिसंभोद्य इत्येवायं योगमापद्यते। विभावितोभय- 
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समतो बुद्धो भवति । सख्वनवुद्ध्ेच इत्यनन्तरं सत्वभाजन- 
लाकभेदेन दिविधवुद्वक्षेचवि शुद्धिं निदिंशन्नाह । पुनरपरं 
शरिपुचत्यादि । तच सत्वलाकस्या शुद्ध्या जिषत्सादिका 
तस्याः प्रतिपक्षेण दिव्योपभोगादिशुद्यापसंहारतः, तथा 
भाजनलाकस्या शुडिर्या स्थाणकण्टकादिका तस्याः प्रति- 
पक्षेण समपाणितलजातादि शुद्युपसंहारतो यथाकमं 
दिविधवुदधक्षेचविशुद्धिरित्यभिसंक्षेपतः। तथा चोक्तम् । 

सत्वसाकस्य याऽशुद्धस्तस्याः शुद्युपहारतः। 
तथा भाजनलाकस्य बुद्धक्षेचस्य शुद्धता ॥६१॥ इति, 

विस्तरस्तु यथास्वं सुबोधम्। तच किच्विद्च्यते । तथैव 
तत्कस्य देतोरित्याश्क्याह । तथा हि तेन सर्वमित्यादि । 

रतदव स्यष्टयन्नाद । तेनैवं चित्तमित्यादि । तच सर्वेण 
वशेसंस्था नवस्तुरूपेण, सवे तज्जातिभेदभिन्नं वस्तु, सर्वथा 
तदेकेकजातिप्रकारमेदेन, सवे यथासम्भवप्रकारम् । सख- 
रूपविरद्ान्न भविष्यन्ति, तत्क्तचिह्ाभावानन प्रन्नास्यन्ते । 

तथेव तत्कस्य हेतो रित्या श्चा । सवस्वपरित्यागकुश- 
लाभिरता त्यादि । रुतदेव विस्तारयन्नाह । तेनैवं 

चित्तमित्यादि । व्यापादक्रोषरोषा (1. 9९, 2) इति । 
व्यापाद्ः सविद्ेषः। कोधः स्वासत्वयोरापातः। रोषो 
वेरानुबन्धः। चित्तविशेषोत्यादात्तया च करिष्यामि । 
प्रतिपत्या सम्पादनात्तथा च प्रतिपस्स्ये। अतिशथवीौर्य- 
करणाद्यापत्स्ये । पानौयाभावात्पा नौयकान्तारं तद्धयम् । 
तथेव तत्कस् हेतो रित्या शद्धा इ । असंचले्यादि । 



88६ ऊनविंशपरिवतंः। 

अष्टाङ्गोपेतपानौयं सुगन्धिस्ाद् शैतलम् । 
लध्वच्छं शुचि पातुश्च कुकिकण्टौ न बाधते ॥ 

दत्यदकलाभादष्टाङ्गोपेतपानोयलाभिनः। शखद्मध्या- 
धिमाचभेदेन सुखिताः सुखसमङ्गिनः सवेमुखसमपिता 

(7. 368, 13) । द्शनपथप्रापतत्वे प्रादुभविष्यति। उपभोग- 
योग्यत्वेनोत्पत्स्यते । स्थितिहेतुत्वाद् न्ादयो जौवितपरि 
ष्काराः। चिरेणेत्यतिदौधंकालेन । पुवेवत्तत्कस्य हेतो- 

रित्याश्ड्याह । यो हि चित्तश्रण इत्यादि (1, 864" 9) । 
यस्मा्ित्तक्षणस्तच्वतोऽनुत्पन्नः संखत्या सैषा चिरकाल- 
वतौ प्रथमकारणरदहितत्वादनादिरपूर्वा कोटिः। पयन्तो 
भागो बुद्धत्वावस्धा श्रन्यताखभावत्वाद्यद्ताकोरिस्तस्मा- 
चिरेणभिसम्बोधादुच्नासादि न कतव्यम् । दुष्कर संज्ञा च 
नोत्पादयितव्येत्यथः। भयभेरवेभ्य इति। बाद्यं व्याडादि- 
भयम् । अध्यात्मं ज्वरादिभेरवम् । यथोक्तबङ्धक्षेचपरि- 
प्रोधनेऽश्वयानुष्टानत्वान्न कश्चित्प्रवतंत इति चेदाह । अथ 

खल तच पषदौत्यादि (0. 265. 7)। अच सान इति। 

अभ्यासयोगेन शक्यत्वानिदिं्टवुदधक्ेचपरि शोधने, तदा- 
्यसम्यत्तिबलाद्याकरणनिमित्तं जातमित्याह । अथ खल 

भगवनित्यादि । मृधन्यन्तरधौयत इति । धमतैषा यदा 

तथागतत्वेन व्याकरणं कर्तव्यं, तदोष्णौषसन्धौ रश्मयो 
ऽन्तलोनाः। निमित्तद शेनात्सच्ञातातिश्यत्वेना्यंगङ्गदेवा 
विहितपुजेत्यादि । समनन्तरप्रा दुष्कते चेत्यादि । बहूधा 

कमण = नि । षै 

खदहोतसम्बन्धत्वेन सितप्रयोजनं प्रश्रयनाह। अथ खस्वा- 
युष्मानानन्द इत्यादि (. 366, 3) । खरूपमावेद्यनाह । 
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इयमानन्देत्यादि । सम्यक्सम्बोधिमभिसम्भोत्स्यत इति 
व्याकरणेन पाषद्ानामेवंविधवद्धश्षेवविशुद्धिलाभसम्पत्यये 
साकिभावः खचित इति केचित्। अभिसम्बोध्यवस्थातः 
प्रागपि व्याकुवेन्नाह । सेयमानन्देत्यादि । व्याकतानामेव 
तचोत्पादादिस्मय इत्याद । अथ खल््वायुष्मत (7. 367, 5) 
इत्यादि । साधूक्तत्वादाह । रवमेतदित्यादि । तच जोश- 
वरणप्रहाणदुत्तौणेपङ्ाः। मूर्धाभिसमयेऽवस्यितत्वादोधि- 
परिनिष्यत्युपगताः । श्रावकसङ्कमपि व्याकुर्वन्राह । तस्य 
खलु पुनरित्यादि । तथेव तत्कस्य हेतोरित्याश्ङ्काद । 
तावन्त इत्यादि । कंतपुण्यानां निष्यननप्रिधानत्वेनाह । 
तेन खलु पुनरित्यादि । उपमं हरन्नाह । सुवणेपुष्यस्ये- 

त्यादि (. 2७५. 2) । अत्याश्चय' अ्॒त्वा पूर्वयोगं प्रस्रयन्नाह । 
अनया भगवनित्यादि । खरूपमावेंदथनाह। अनया- 
नन्देत्यादि । प्रणिधानानुरूपमेवेदं सर्व॑प्रकारव्याकर ण- 
मित्याह । कतपरिकमेन्यादि (0. 369, 5) । तच प्रात्तद्शन- 
गेत्वात्क्तपरिकमा । विदितभावनापथस्रभावत्वात्कत- 

पयन्ता । तथेव सखहस्तयनाह । रवमेतदित्यादि ॥ 

श्रभिसमयालङ्कारालोकायां प्रज्ञापारमिताव्याख्यायां गङ्गन्देवा 

भगिनौपस्विर्तौ नामे कोनर्विंशतितमः ॥ 
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निष्यादितवबुडक्षेचविशुद्धिनो पायकोश्लेन सम्भारं परि- 
पूयं पश्चाद्यथाभव्यतया वुद्त्यं खबुदक्षे्ै कर णोयमित्यु- 
पाथकौशलं वक्तयम् । तचास्य विषयं प्रतिपादयितुं 
परञ्नयन्नाह । प्रन्नापारमितायामित्यादि 0. 30, 1) । परि 
हाराथैमाह । इह सुभूत इत्यादि । रूपमिति तां धमतां 
धर्मतयेति तां श्रन्यतां धम॑तया श्रन्यतया रूपं वर्ति 
परत्यवेश्षमाणो यथा न समनुपश्येच्छुन्यतां ्रन्यताखभावे- 
नास्तोति यथा नोपलभते तथा प्रत्यवेकितव्यमिति यावत्। 
रतदृक्तम्। मागोपमः श्रन्यतादिरुपायकौशलविषय इति । 
कथं पुनरभ्यासेऽपि नाधिगच्छलौत्याद। यद्धगवन्नित्यादि। 
शरस्य परिहारेखोपायकौशलप्रयोगं निर्दिशन्राह । यतः 
सुश्रत इत्यादि । स्वाकारवरोपेतामिति दानाद्यविकलाम् । 
असमाहित एवेति । प्रज्ञापारमिता च महोपायकौश्ला- 
त्मिका मया परिग्दौता भविष्यति। न च श्रन्यता 
साश्षात्कृतेत्यमिप्रायारेतनिष्ट रव श्रन्यतासमाधौ चित्तं 
धारयति। अच च मध्ये जिनजननौसामर्ध्यान्न परिहीयते 
बोधिपक्षेध॑मेः, न चाश्रवक्षयं कामभवा्रवप्रहाणं सच्चिन्त्य 
स्वाथे प्रतिजन्मप्रतिग्रहात् करोति श्रन्यतासमाध्यालम्ब- 
नादाश्रवश्षये च परिजयं करोतौत्यथः। रुतदेव स्यष्टय- 
न्नाह। यस्मिन् समय इत्यादि (2.311, 3)। कथमभ्यासेऽपि न 
साक्षात्कतव्यमिति। तत्कस्य हेतो रित्या शाह । एवमारूढ- 
कृणशकेत्यादि । भूतकोटि न साक्षात्करोतौति। रुतदृक्तम् । 

 सवाकारभावनापरिजयप्रत्यवे्ासाक्षात्करणकालाकाल- 
त्नानप्रयोगसामर्यात्तस्मिन् समाधौ खितोऽपि न श्रन्यता- 
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मधिगच्छेदिति। उपायः पुनर्दशविधो भवति। तच तावत् 
 प्रतिबन्धसमतिक्रमणेनान्तरायिकधर्मसमतिकमणोपायाथं - 
माह । तद्यथापि नामेत्यादि । तच शौ्यरूपगुरीर्खद्- 
मध्याधिमाचैः यथाकरमसुपेतत्वात्परमश्ररश्च भवेदित्यादि 
नवपदानि वाच्यानि। म्रन्धाथेग्रहणशसमधैत्वान्मेधावौ । 
करणपाटवादचनसमथेः। प्रञ्नपरिहारात् प्रतिवचनसम्थः। 
स्तम्मितत्वाभावाग्रतिभानसम्यनः। स्ौकाराथ॑सम्पादना- 
त्रतिपत्तिसम्यन्नः। देयोपादेयत्वेन कालादीनां परिज्नाना- 
त्कालदेशन्नः, स्थानन्नः। मुखतो धनुषि सुशिक्ितत्वादि- 
घस्त्रेषु परमगतिं गतः। बह्धनां इढानाच्च प्रहरणानां 
निवार कत्वाददृप्रहरणावरणो ददप्रहरणावरणः। परा- 
वजंनकराः कायादिविकाराः कलाः । चिचकर्मादौनि 
शल्यस्थानानि। स्मृतिमानित्यादि । सुगमम् । निर्वर्तन- 
साम््याननिस्तरणसमथैः । केनचिदेव कारणसाममरौयोगे- 
नामिचाचयुपनिपातेन । वचित्तवाक्षायविकारापादना्था- 
रमं महा प्रतिभयं भौषणं रोमहर्षणम् । सर्वोपद्रवरहित- 
त्वेन शान्त्या प्षेमेणापक्रमयिष्यामि। शरौरसौख्थित्या- 
त्पु्या स्वस्तिना परिमोचयिष्यामि । रकद्रव्याभिलाषा- 
देरानुबन्धेन प्रत्यथिकाः। अमिचपकपतिताः प्रत्यमिचाः । 
द्यालुत्वादतिललिग्ः। दाक्िण्ययोगात्सानुक्रोशः । तथैव 
तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । तथा हि भगवन्नित्यादि 
(7. 37>, 3 ) । कायचित्तपौडारदहितत्वादश्षतोऽनुपहतः । 
दष्टान्तमेवं निदिंश्य दा्टन्तिकाथैमाह । एवभेव सुभूते 
बोधिसत्व इत्यादि । तच सच्वेषु सुखसंयोगदुःखवियोग- 

6 



४१० विंश्रतितमपररिवतेः। 

सुखाविश्षेषदितकर णाश्यसग्टद्खो . सपरिवाराः समाधयो 
यथाकमं मैचौकरुणामुदितोपेश्षाः। तथेव तत्कस्य देतो- 

रित्याश्क्खाह । तथा दय्येत्यादि । रतदेव स्यष्टयन्नाह । 

यस्मिन् समय इत्यादि । मारपश्चं चातिक्र्धेत्यननान्तरा- 
यिकधमंसमतिक्रमणोपायः खचितः स्यात्। उपसंहर 

नाह । यस्मिननित्यादि . 874. 2) । विभावितस्वैसमत्वेना- 

प्रतिष्ठितविद्ारोपायं कथयन्नाह । तद्यथापि नाम सुभूते 

पक्षौत्यादि । न च तच्रापि निश्ितो न च प्रतिष्ठित इति । 

आकाश्स्यासत्वान तच बुद्धया निरितो नापि कायेन 

स्थि लोऽय च तस्मिन्नेव विदहरतीत्यप्रतिषितविद्दारोपायो 

ज्ञापितः स्यात्। दा्टान्तिकाथेमाह। रखवमेव सुभूते बोधि- 

सत्व इत्यादि । प्रणिधानसखद्या पवप्रणिधा नानुदृच्युपायं 
निदिं श्न्ाह। तद्यथापि नाम सुभूते बलवानित्यादि । 
यावननाकांश्षेदित्यनेन प्रणिधानावेधमुपादायानुत्तिजञा- 
पिता। प्रज्ञताथे बोधिसत्वे नियोजयननाह । एवमेव सुभूत 

इत्यादि । भावनाविशेषमागोभ्यां यथाक्रमं परि पक्रानि 
सुपरिपक्रानि। उपसंहर नाह । तस्मात्तहिं सुभूत इत्यादि 
(ए. 315, 1) । खभ्यस्तसवेदुष्करत्वेनासाधारणोपायं प्रति- 

 पाद्यनाइ । दुष्करकारको भगवन्नित्यादि । श्रुतचिन्ता- 

४५, 

४; श १५ 

भावनाभियंथाकरमं श्रन्धतायां चरतौत्यादि योज्यम् । 
साधुक्तत्वेनानुवदन्नाह । शवमेतदित्यादि । तथेव तत्कस्य 
इदेतोरित्याश्ड्याह । तथा हौत्यादि। असुमेवाथे समथैय- 
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न्नाह । यद् बोधिसच्् इत्यादि । पूववत्तत्कस्य हेतोरित्या- 
शङ्याह । तथा दस्येत्यादि। न साश्ात्करोतौति (. 376, २)। 
सवंसच्वापरित्यागाश्यसामर्थ्येन भरूतकोटेरनधिगमादसा- 

धारणोपायो ज्ञापितः स्यात्। स्वेधर्मानुपलम्भादसक्तो- 
पायं वक्तुमाह । पुनरपरं सुभरूते यदा बोधिसच्व इत्यादि । 
सत्वसंज्नयेति। भावाभिनिवेशेन। न च परिहौयत 
इति। आखाद्नोपलम्भेन परिहाणिसम्भवान्मैव्यादि- 

सवेकुशलधर्मापरि हाणिवचनादनाखादनोपायः खितः 

स्यात् । तथेव तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । उपायकौशल्य- 
परिण्हौतो हौत्यादि । श्रन्यताविमोक्चमुखत्वेनानुपलम्भो- 

पायाधेमादइ । पुनरपरं सुभूते बोधिसत्वस्य महासत््व- 

सयैवं भवति । दौधंराचममौ सत्वा उपलम्भे चरन्तौ- 
त्यादि । श्रन्यतासमाधिविमोक्षमुखं समाप्त इत्यादि 
(10.377, 2)। श्रन्यतासमाधिविमोश्चमुखभावनापरि पूरिगम- 
नादनुपलम्भोपायः परिदौपितः। निमित्तानुपलम्भाद्- 

निमित्तोपायाथेमाह । पुनरपरं सुभूते बोधिसत्वस्य महा- 
सतत्वस्येवं भवति । दौधंराचममौ सत्वा निमित्तसंज्नये- 

त्यादि। अनिमित्तं समाधिविमोक्षमुखं समापद्यत 

इति । अनिमित्तसमाधिविमोक्षमुखभावनापरिपूरिगमने- 
नानिमित्तोपायो गदितः। प्रिधानानुपलम्भेनाप्रणि- 

# न = = ~^ रत 

सत्त्वस्येवं भवति । दौधंराचममौ सत्त्वा नित्थसञ्जनयेत्यादि । 
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अप्रणिहितं समाधिविमोक्षमिति (37६, 2) । चअप्रणिहित- 

समाधिविमोक्षसुखभावनापरि पूरिगमनेनाप्रणिधानोपाय 

खचितः। श्रन्यतादौनां आवकादिसाधारणत्वेऽपि तदू- 

पायविशेषणथेमाह । यो हि कंचित् सुभूते बोधिसच् 

इत्यादि । तच श्रन्यतादि बिविमोक्षमुखविपययेणोपलम्भे 

चरिताविन इत्यादि चिधोक्तं तस्येव च व्याख्यानं 
पिण्डसंज्ञायामित्यादिना यथाक्रमं कतम् । श्रन्यतात 

इत्यादावाद्यादित्वेन सप्तम्यन्तात्तसिः । रतदृक्तम् । 
छपादियोगादेवं न्नानधर्मसमन्वागतो बोधिसत्वः श्रन्यतादौ 
यतेदित्यस्थानमेतदिति। प्रञ्जपूवकावेवतिकधमंकयनेना- 
वेवर्तिकलिङ्गोपायाथे प्रञ्नं कतुं शक्षयन्नाह । रवं हि 
बोधिसत्न इत्यादि (.379, 3) । व्यतिरेकमुखेन निर्दिंश- 
नाह । सचेदित्यादि । तथेव तत्कस्य हेतोरित्या शङ्खा । 
यो दयसावित्यादि । तचावेणिको धर्मः सवसत््वापरि- 
त्यागस्तं शरुतचिन्ताभावनामयन्नानोत्पादनाथे यथाकमं 
न सखचयति, न प्रभावयति, नोपदशयति, यतो न 
प्रजानाति परिष्टो न व्याकरोति न विसजंयतौति यथा- 
संस्यं योज्यम् । तां भूमिमित्युपायकौ शल्यम् । अन्वयमुखेन 
प्रतिपादयितुं काक्वा प्रञ्रयन्नाह। स्यात्यनर्भगवन्नित्यादि 
(0. 380, 1) । तथेव परिहर ननाह । स्यात्सुभरूते इत्यादि 

रवं प्रतिपद्येतेत्यादि । उपायकोश्ल्यं सर्वसच्वापरित्याग- 
ाभ्यसनोय इत्यवगच्छेत् । रवं विसर्जयेदिति परं 
एष्टस्यावेवतिकाधिगमानुरूपव्याकरणाव्याकरणाभ्यामतैव - 
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तिकानवेवतिकभावधारशेनावेवतिकलिङ्गोपायः खचितः 

स्यात्। स्वैविषयन्नानत्वेनाप्रमाणविषयोपायाथे चाह । 
तेन हि भगवनित्यादि । असंहायां इति । तेषां बोधि- 

सत्वानामसंहायेत्वेनोपायस्य विषघयाप्रमाणता ज्ञापिता 
भवेत्। तदेवं विषथप्रयोगाभ्यां समन्वागतं यथोक्तमेव 

द्श्विधमुपायकौश्लं मा द्यम् । तथा चोक्तम् । 

विषयोऽस्य प्रयोगश्च शाचवाणामतिकमः। 

अप्रतिष्ठो यथावेधमसाधारणलशणः ॥ &२॥ 
असक्तोऽनुपलम्भश्च निमित्तप्रणिधिक्षतः। 

तल्लिङ्गः चाप्रमाणं च द्श्धोपायकौशलम् ॥६३॥ इति 

कः पुनस्तिसवेज्ञायाः सर्वाकाराभिसम्बोधस्य च विशेषः। 
प्रतिनियताकारविषथास्िखः सर्वन्नता यथोक्तेनाकारप्रति- 
नियमेन, समस्ताकारविषयस्तु सवाकाराभिसम्बोध इति 
केचित्। लाक्षणिकं चिसवेक्नताव्यवस्थानं प्रायोगिक 
सर्वाकाराभिसम्नोध इत्यन्धे। विपक्षप्रतिपष्व्यवस्यान- 

प्रभावितः सर्वाकाराभिसम्बोधस्तिसवंन्नतस्तु न चैवं 
प्रति शणन्ताकारत्वादिव्यपरे । समाप्तः सवाकाराभि- 

संबोधः ॥ 

प्राप्तसर्वाकाराभिसम्नोधष्येदानं प्रकषंपयन्तोऽधिगम 

इति मुधौभिसमयो वक्तव्यस्तच लिङ्ग तावदस्याभिधानौयं 

येनासौ लिद्यते । ततः खप्रावस्थायामप्यत्यभ्यासात्छप्र- 

सदृशसवेधमें छरणं प्रथमं लिङ्गः वक्तमाद । सचेत्पुनः 
सुभूते बोधिसत्वो महासत्वः खप्रान्तरगतोऽपौत्यादि । 

रतदुक्तम् । णवं प्रन्नोपायपरिषटहीता बोधिसत््स्य योग- 
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धर्मभावना मूर्धप्ाप्ता यत् खप्नान्तरेऽप्यस्य योगविद भना- 
मनस्कारास्तथाभ्रूतधमो सा्षात्करणेन सत्वधातुसापेक्रा 

रव प्रवतन्त इति। दितोयश्रावका दिभूमिस्प्हाचित्तानु- 
त्पादनलिङ्गाथेमाह। पुनरपरं सुश्रुत इत्यादि। तचापुव- 
प्राछ्यसिलाषः स्पा । प्रात्तावियोगेच्छा अनुशंसा चित्तम् । 

वतौयतथागतादिदश्नलिङ्गाथेमाद । अनेकश्तायाः पद् 
इत्यादि । चतुथैबुदद्धिविकुवितलोपलस्िलिङ्गाथैमाह । 
वेहायसमभ्यङ्गम्पेत्यादि @. 381, 5) पञ्चमसखप्रोपमधर्म- 

देशनाचित्तोत्पादलिङ्गाथमाह । बोधिसत्वो महामत््वो 
नोत्तस्यतौत्यादि। षष्ठबुदवश्षेचोपायप्रहाणानुस्मरणलिङ्गाथं- 
माह । नैरयिकान् सच्वानित्यादि । किमिद्मपाय- 

विशुद्धिलंश्णं नामेति प्रश्रयननाइ । तच सुभूते कथ- 

मित्यादि ¢. 382, ५ । परिहरन्नाह । सचेत्स॒भूते बोधिसत्व 

इत्यादि । सप्तमनगरादिदादप्रश्मनसत्याधिष्टानसण्टदधि- 
लिङ्गाथमन्वयसुखेनाह । नगरदादहे वेत्यादि। श्द्- 
मध्याधिमाचमेदेनापगमाद्ययथाक्रममुपशम्तु शतौभवतु 
अस्तं गच्छत्विति योज्यम् । व्यतिरेकमुखेनापि कथयननाद । 
सचेनोपशणम्यतौत्यादि (. 38, 2) । उभयथापि निर्दिंश- 
ननाह । सचेत्यनरित्यादि । कमं विपच्यत इति । सद्र्म- 
प्रत्याख्यानम् । दृष्टधमंसंवतनौयमेव कर्म सत्याधिष्ठाना- 
निष्यततेदौमनस्यादि नानुभूयते । तत रेति । जन्मा- 
न्तरसङ्गहौतात् । अष्टमयश्षायमनुष्यापगमसत्यवाक - 
निष्यत्तिलिङ्गाथे व्यतिरेकसुखेनाद । पुनरपरं सुभूते 
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यैराकारोरित्यादि। तच खयंप्रवेशाब्गहौतः सामर्थ्याधानेन 
कायादिविकारापादनादाविष्टः। स्वाकारन्नतादिपञ्च- 

विधामिसमयेन सवपदार्थावगमाद्यथाक्रममन्नातमित्या- 

दौनि पच्चपदानि नेति पुवेण योज्यानि। अन्वयसुखेनापि 
कथयनाह । सचेत्युनः सुभूत इत्यादि ॥ 

श्रभिसमयालद्धारालोकायां प्रज्ञापारमितायास्यायासुपायकौशव्य- 

मौमांसापरिवर्तो नाम विंशतितमः ॥ 
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माराधिष्टानेनांपक्रमणे सति नेदमष्टम लिङ्गमित्याह । 
तच खलु पुनरित्यादि (४. 38५ 2) । तथेव तत्कस्य हेतो- 
रित्याश्ड्याह । मारो हौत्यादि । अचिरयानसम्परसित- 
स्येति। मृुधौभिसमयेऽधुना प्ररतस्य खरूपमदतत्ना दल- 
व्र, कायनिवर्तकत्वात्तेजोवत्तरं, गौरवाकरणाद मंस्यते, 
दास्यस्थानोयत्वादचग्धयिष्यति। अतिश्योक्तयभिधाना- 
दुल्लापयिष्यति। निन्दाकरणात्कुत्सयिष्यति । वेरूष्य- 
निश्चारणात्पंश्यिष्यति । मानस्योत्पादनविशेषाधानान्मानं 

जनयिष्यति । मानं सन्ञनयिष्यति। तथेवातिमान- 
मानातिमानामिमानभेदेन पदषट्ं मानं वधयिष्यति। 
मानं संवधंयिष्यति। मानं स्तम्मयिष्यति। मान- 
मुपस्तम्मयिष्यति । मानं रंहयिष्यति । मानमुपरंहयि- 
ष्यतौति यथाकमं योज्यम् । मिथ्यामानकरणान्मान- 
सुत्पादयिष्यति। स तेन मानेनेत्यादि । हौनाददहं श्रेयान् 
सहशेन वासदहश इति चित्तोत्नतिर्मानः। सहशददं श्रेयान् 
श्रेयसा वा सहश इत्यतिमानः। श्रेयसः श्रेयानहमिति 
मानातिमानः। अप्रात्ताधिगमे प्रा्यमिप्रायादभिमानः। 
अगुणवतोऽपि गुणवानहमिति मिथ्यामानः। दूरौकरिष्यति 
सर्व्नतामित्यादि । रुतदुक्तम् । मानेन दूरौकरिष्यति सर्व- 
ज्नतां चिसवंन्नतात्मिकाम्। अतिमानमानातिमानाभि- 
मानेयेथाकमं दूरौकरिष्यत्यनुत्तरं बडक्नानं सर्वाकाराभि- 
सम्बोधम्। सखयम्भृज्ञानं मूधौभिसमयम्। सर्वननक्तानमनु- 
पबाभिसमयम् । मिथ्यामानेन च दृरौकरिष्यत्यनुत्तरां 
सम्यकूसम्बोधिमेकश्षणाभिसम्बोधपूवेकं ध्मकायाभिसमय- 
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मिति। न सेविष्यत इत्यादि (1. 381, 5) पद्चयं अतादि 

ज्ानोत्पादनाथम्। कल्पितपरतन्लपरिनिष्यनरसखरूप- 

परिज्ञानाथे वा यथासंख्यं योज्यम् । प्रसङ्गान्मारकमंप्रभेदं 
निर्दिंशन् शदुमारक्मधेमाह । पुनरपरमित्यादि । 
नामापदेशेनेति तनामकथनेन । नामाधिष्ठानेनेति 

माचादिनामव्यपदेशेन । तथेव तत्कस्य हेतो रित्याश्ड्धाह । 

तव दौदं नामधेयमित्यादि । तच ग्रामं परित्यज्य क्रोश 

मातैणावसथानादारण्यकः। गरदौतपिर्डपातसमादानत्वा- 
तयेश्डपातिकः। रथ्याकर्पटचौवरत्वेन पां शुक्रूलिकः। 
समस्तं भक्तादिकमादाय भोजनात्पश्वाव्वलुभक्तिकः 

रका शनो पवेगेन यथेष्टं परिभोगादेकाशनिकंः। यथा 
संस्तौणकर्पटादो शयनाद्याथासंस्तरिकः। संघाच्यादि- 
चिचौवरमाचत्वाच्नैचौवरकः। भमश्णने स्थितत्वेन साश- 
निकः। तथा दक्षमुलिकः। निषद्या राचौ स्थाना- 
न्नेषदिकः। उपयीवरणाभावेनाभ्यवकाशिकः। शतोणा- 
चोवरादित्वेन नामतिकः। अधिकाभिलाषाभावादस्पेच्छः। 
तावन्माचेण सन्तोषात्सन्तुष्टः। आपत्तिर हितत्वेन प्रविविक्तः। 

अल्पेच्छत्वाद्पगतपाद खश्णः । पूवंवत्तत्कस्य हेतोरित्या- 
श्ङ्ाह तथा दौत्यादि (. 387, 13) । मध्यं मारकमाौथे- 
माह । तं च मार इत्यादि । तथेव तत्कस्य हेतोरित्या- 
द्याह (9. 988, 1)। तथा हि तवेत्यादि । अधिमाच- 

कर्माथमादह । तस्य खलु पुनरित्यादि । पुवंवत्तत्कस्य 
हेतोरित्याश्ड्याद । तथा हौत्यादि। सद्भुतत्वे कथं 
पुनरिदं मारकमत्याश्ड्याह । ये खलु पुनरित्यादि। 
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तथैव तत्कस्य हेतोरित्याश्छ्यादं । ये त्यादि । प्रधान 

बुडत्वावस्थानामव्याकरणेन मारकमथमाह । पुनरपर- 

मित्यादि । तच प्रयोगाद्यवस्थासु यथाक्रममनुवतितमनु- 

वितकिंतमनुविचारितम् । अतमयादिङ्गानेन वेति केचित् 

तदुभयं तुलयित्वेति (?. 389, 14) । यत्तेन विचिन्तितं 
यञ्च मारेण निर्दिष्टं नामधेयं तदेतद्भयं समेति सङ्गच्छत 

इति निरूप्य मंस्यत इति सम्बन्धः । तथेव सत्यत्वं कर्थं 
मारकमेत्याश्ड्याह । यानि च मयेत्यादि । रवं नामाप- 
देशेन बोधिसत्वानां तिरस्कारिणो दुलंभा बोधिरित्यादि 
सचेत्पुनरित्यादि (- 390, 7)। संधाव्य संसत्येति। पाप- 
देशनयात्मानं निर्मलौक्त्य निरभिमानतां प्राप्येत्यथैः । 

रतदेव स्यष्टयन्नाह। यदि चासावित्यादि। तच विदूषण- 

प्रतिपश्चेण विगर्िष्यति। समुदाचारप्रतिपक्षेण वान्तौ. 
करिष्यति । खपरोपेश्षलज्नया जुगुख्िष्यति । आश्रय- 
बलात् प्रतिनिःसश्यति । प्रत्यापत्तिबलात् प्रतिरश्यि- 

ष्यति। दौ्धकाललभ्यत्वेन दुभा । तथेव तत्कस्य 
तोरित्याश्ड्याह । तावद्गरूतरं हीत्यादि । परापमान- 

समुत्यत्वेन यस्मान्मननापत्तिश्यानं तावद्गरुतरं, येन 
बोधिदुलंभा भवति, न त्वसम्भविनौत्यथेः। तथा हि ये 
प्रतिपक्षसन्निधावपचयधमाणस्ते सम्भवदत्यन्तोन्मूलनदक्ष- 
प्रतिपक्षास्तद्यथा कनकमलाद यः। यथोक्तधर्मणश्च सर्वं 
रव सद्खमावरणदय इति न्यायानिःशेषं छं यात्येव मन- 
नापत्तिखानम् । यत्प॒नः प्रण्यन्तोत्यादि वचनं तद्सत्यां 
प्रतिपक्षभावनायामिति नेयम् । अन्यथा युक्तिविरोधो 
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बहतरसखचान्तविरोधश्च स्यात्| नियतवचनमप्येतेनैव 
व्याख्यातम्। अनियतवचनं पुनरसत्यामपि प्रतिप्भाव- 
नायां काद्ाचित्कफलत्वादित्यवसातव्यम् । मननापत्ति- 
स्थानस्य गुरुत्वमेवं दृष्टान्तेन स्यष्टयननाह । तद्यथापि नामे- 
त्यादि । चतस्रो मूलापत्तय इति । वधस्तेयमेथुना्टत- 
सं्निताः प्रधानापत्तयः। भिक्षसंवरभरंशदमिक्षुः। श्रामणे- 
रत्वाभावादमणः । उपासकभाववियोगादशक्यपुचोयः । 
जन्मान्तरेऽप्यधिगमाभव्यत्वाह्गुरुतरा पत्तिरियं मननापत्तिः। 
अतिगुरुत्वमावेदयन्ाइ । तिष्ठन्त्ित्यादि । पञ्चेभ्य इति 
तथागतदुष्टचित्तरुधिरोत्पादादिभ्यः । गुरुतर इति । 
मानसहगतचित्नोत्पाद संख्यावच्छिननरकवासानुभवनात् । 

नामापदेशेनैवं मारकमं निदिंश्य विवेकगुणेनापि खद् 
0. 01, 5) मारकमाथमाह । पुनरपरमित्यादि । तच 
वनप्रसो वनविगेषः । पश्चाद्विप्रतिसारित्वेन यावत्समाधे- 
रनधिगमादपरि शुद्धकायवाद्धनस्कवम॑न्तस्तदिपययात्परि- 
शद्धकायवाद्धनस्कमाौन्तः। तथेव तत्कस्य हेतोरित्या- 
शङ्ाह । तथा हौत्यादि (- 393, 3) । मध्यमारकमथे- 
माह । कच्चा पौत्यादि । इमं विवेकमिति । प्रज्नापार- 
मितोपायकोश्ल्यात्मकं निःित इत्यादि । शखदुमध्याधि- 
माचावग्रहभेदात्तच विवेकेऽरण्यवासादौ यथाक्रमं निःित 

आलौनोऽध्यवसितत्तेनैवात्मोत्कषौदध्यवसायमा पन्नः पूवे- 
वत्तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । यः सुभ्रूत इत्यादि । तेन 

विवेकेनेति । तेनारण्यवासादिना विवेकेन विदहरनस्मिन् 
बोधिसत्विवेके मदहोपायकौैश््लादौ न संदश्यते। अधि- 
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माचमारकमौथमाह । तमेनमित्यादि । संकौशेविदारे- 
शेति (2. 394, 5 । ् रवकादिमनस्कारोपेतत्वात्। आकोशे- 

विहारेणेति। महायानाददिगेतविदहारत्वात् । अन्धेर्बोधि- 

सन्त्र स्पृश्यत्वाद्वोधिसत्वचर्डालः । स्वपरबोधिसत््वविदू- 
षणाद्योधिसच्वदृषौ । वाद्धातरेण बोधिसत्वचय)भ्युपगमा- 
दोधिसप्रतिरूपकः। बोधिसच्चधर्मवियोगा दोधिसत््वप्रति- 
वरिकंः। बोधिसत्लसङ्ोपघा ता दोधिसच्छ कारण्डवः । 

अकस्पिकपरिभोगाच्चौरः। तथेव तत्कस्य हेतोरित्या- 
शद्ाह । अभिमानपतिता हौत्यादि। पापधर्मयोगा- 
द्विशङ्धर्माणः। कस्याणएमिचविरदहादनाचायः। अन्यथा- 
वादित्वादनार्यधर्मणः। नवमस्रयमभिक्नापराक्रमकल्याण- 

मिचसेवनलिङ्गगथेमादह। यस्य खलु पुनरित्यादि (. >. +| 

अभिसमयालद्ारालोकायां प्रज्नापारमितावयाख्यायां 

मारकमंपरिवर्तो नाभेकविंश्रतितमः ॥ ई ° ॥ 
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नवममेव लिङ्ग कथयन्नाह । अथ खलु भगव- 
नित्यादि (7. 396, 3) । तत्र फलावस्थाः षट्पारमिताः 
शस्ता, प्रथमाधिगममागेसन्दश्नाज्लव्धालाकावस्था मागः, 
अधिकालाकरूपत्वात् दद्वालाकावस्था आलाकः, गाद्य- 
ग्राहकाभावतत््वेकदेशप्रविष्टत्वात् तत््वा्ेकदेशप्ररखतावख्ा 
उल्का, अनन्तरं तच्वन्नानोदयादानन्तर्यसमाष्यवस्था अव- 
भासः, सर्वोँपद्रवनिवारणात् प्रथमायां भूमो चारणं, 
तदाश्यप्रयोगाबन्ध्यत्वपद स्थानेन दितौयायां शरणं । 
निरवद्यर तिवस्तुत्वात्त्तौयायां लयनं, परमार्यत्वागमन- 
पदस्थानेन चतुथ्यां परायणं, बैधातुकपरि च्छिन्नत्वा- 
त्पश्चम्यां दोपः, प्रन्नापारमिताखभावत्वात् षष्यां माता, 
उपायरूपत्वात्सप्तम्थां पिता, प्रणिधानात्मकत्वादष्टम्यां 
ज्ञानाय, बलपारमितालक्षणत्वान्नवम्यां बोधाय, ज्ञान- 
पारमितातिरिक्त्वेन दश्म्थामनुत्तरायै सम्यक्सम्बोधये 
संवतेन्त इत्य्थैमेदः। अनुचलनकार णभोगागारसक्तिप्रति- 
पक्षेण यथाक्रमं दानशौलपारमिते। निरत्तिकारणसा- 
सारिकसक्चविप्रतिपत्तिजदुःखदौधकालिकशुक्तपक्षप्रयोग- 
परि खेदप्रतिपक्षेण यथासंख्यं क्ान्तिवौयपारमिते । विप्र 
णाश्कारणविकेपदौष्यन्नप्रतिपक्षेण तथैव ध्यानप्रक्नापार- 
मिते चेल्येवं विपक्षप्रतिपक्षव्यवसानतः षडिति संस्याव्यव- 
स्थानम्। तथा चतसमिः पारमिताभिरविक्षेपकारणैरेका 
पारमिताऽविक्षेपः सम्यद्यते यमविक्षेपं निभ्ित्य यथाव- 
बमतत््वावबोधादुद्वधर्माः समुदागच्छन्तौत्धेवं सर्वबुद्धधर्म- 
समुदागमपद स्थानतः संख्याव्यवस्धानम् । तथा दान- 

पारमितया सच्वानुग्रदाच्छोलपारमितयाऽनुपघातात्, 
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स्ान्तिपारमितयोपधातमषणत्, वौयंपारमितथा कत्य- 
व्यापारगमनात्, स्वान् परिपाचने योग्यान् त्वा 
विक्छिप्तचित्तानां समाधानाय ध्यानपारमितया, समा- 

हितचित्तानां विमोक्षाय प्रन्नापारमितया, अववादनात् 
परिपाक इत्येवं सच्चपरिपाचनानुङ्खल्यतोऽपि संस्याव्यव- 
सखानमवसेयम् । तथेव तत्कस्य देतोरित्याशङ्घाह । अच 

चत्थादि (- 397, 3) । कल्या णमिचाथैमेव स्यष्टयन्नाह । 

येऽपि ते सुभूत इत्यादि। पूवेवत्तत्कस्य हेतोरित्या- 
श्द्धाह । असु हीत्यादि । यावा क्िदद्धध्मं इत्यस्य 
सर्वाकारन्नताद्यष्टामिसमयक्रमेण विभज्जनादडन्नानमित्यष्ट- 
पदानि । उपसंहरनाह । तस्मात्तोत्यादि । दशम- 
सवप्रकारप्र्नापारमिताशि्णलिङ्गगाथैमादह । आसु खल् 
पुनरित्यादि (- 398, 8) । तथैव तत्कस्य हेतोरित्या- 
श्द्याह । रषा हौत्यादि । द शनभावनाविशेषागैक्मार्म- 
प्रापणाद्यथाक्रमं नायिकेत्यादि पदचतुष्टयम् । आदाव्- 
त्पादनाज्ननयिचौ । पञ्ात्संव्धनाद्वाचौ । पूर्ववत् तत्कस्य 
हेतोरित्याश्ड्याह । प्रन्नापारमितेत्यादि। रकाद श्सर्वान- 
भिनिवेशलिङ्गगथंमाह। किं ल्णेत्यादि। असङ्गलशरशेति 
(2. 399, 1) । अनभिनिवेश्खभावा । पदपरमत्वादाह । 
स्याद्गगवननित्यादि। न्यायस्य तुल्यत्वादाह। रवमेतदिं 

त्यादि। तथेव तत्कस्य हेतोरित्याश्क्याह। सर्वधमं 
होत्यादि। तच हेतुफलभावरदितत्वाद्यथासंस्यं विविक्ता 
श्रन्या इति केचित् । श्रन्यत्वे संक्तेशद्यभाव इत्याच | यदि 
भगवन्नित्यादि। सवधर्मं नो पलभ्यत इति। श्रन्यत्वादेवेति 
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भावः। अस्य भाषितस्येति। संक्तेणयनुपपत्तौ विविक्त 
श्रन्यतारेशनायाः। प्रतिप्रभ्रेन परिहतुमाह ।! तत्किं मन्यस 

इत्यादि । संक्तंणो व्यवद्ानच्च,प्रत्नायत इति श्रन्यत्वेऽपि 
सवेध्माणां संदत्था कमफलसम्बन्धस्य विद्यमानत्वाद्यथा- 
भिनिवेश्स्तथा संक्तेणो यथा चानभिनिवेशस्तथा व्यवदानं 

प्रतायत इति । दाद् शवुद्वबोध्यासन्नौ भवनलिङ्गाथेमाद । 
रुवं च भगवं्रन् बोधिसत्त्व इत्यादि @. 401, 1) । तथेव 
तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । अनविभरूतमित्यादि । आद्- 
श्णदिज्नानचतुष्टयभेदेन बुद्धत्वमित्यादि पदचतुष्टयम् । 
तथेवानुवदन्ाह । रवमेतदित्यादि। रुतावन्त्येव लिङ्गा- 
न्यवस्ातव्धानि। तथा चोक्तम् । 

सखप्रान्तरेऽपि खप्राभासर्वधमेश्णादिकम् । 
मूधप्रात्तस्य योगस्य लिङ्ग द्वादशधा मतम् ॥१॥ इति 

लिङ्ग्नेवं लितस्य कतिप्रकारा विददिरिति। 
जम्बद्धौ पकादिसतत्वतथागतसत्कारादिपुण्यादिकां प्रथमां 
विद्धं वक्तुमाह । सचेत् पुनः सुभूते ये जम्बृद्दोपे सत्त्वा 
इत्यादि । जम्बुद्ौपस्योपलक्षणत्वाचिसादखमदासादख- 
लोकधातवौोयसत्वानामष्यच ग्रहणं पञ्चविंश्तिसादखिकायां 
तथाभिधानात्। तथेव तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । यथा 

यथा दौत्यादि @. 402, 11) । दश्िणौयतां गच्छतौति । 
पुण्यक्ेचतां प्रतिपद्यते । रतदेव कुत इति । तत्कस्य देतो- 

रित्याश्ड्याह । तथा हीत्यादि । स्थापयित्वेति । परि 

त्यज्य । पुववत्तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । अप्रतिपुन्नला 
हौत्यादि। प्रत्यक्षानुमानागमाथौनधिगमादप्रतिपुद्नला 
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इत्धादिपदचयं दैश्िकत्वादित्यपरे। प्रकारान्तरेणापि 

पुण्याभिभवत्वं॑वक्तमाह । कथञ्चेत्यादि । बध्यगतानि- 
वेति। मरणाहौनिव । क्षणाश्च विराजयत इति (7. 43. 4) 
पापानुष्ठानेन मनुष्यादिभावान्ाश्यतः। दायकानामिति। 

समादायकानां। दानपतौनामिति । साशादातणम् । 

द्क्िणां विश्ेधयन्तौति सम्थक् फलवत कुवन्तौत्यथेः। 
0 ~ 

अनेन मनसिकारेणेति (?. 40५, 3) । सत्वानां मार्गाप- 
देशदिस्वभावेन। तथेव तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । यो 

द्येनानित्यादि । स णखवेति। महोपायकोशलाया मातु 
रालम्बने स एव सत्वोपकारमनस्कारः। यथाऽयमिति 
मैयादिखभावो मनसख्कारः। क्षपयेदित्यतिकामेत् । 

दितौयविश्िषटप्रन्नापारमितामनस्कारस्रभावविष्द्यथैमाच । 
तद्यथापि नाम सुभूते केनचिदेवेत्यादि । मणिरलन्नाने 
वतमानेनेति। तत्परौश्षाशस्व्परिज्ञानात्। मणिरन- 
जातिन्नेनेति। लक्षणपरिजयात् । यावत् सा वान्या वा 
प्रतिलब्धा भवतौति ¢. 405. 2) । सा वा प्रज्ञापारमिता 
अन्धा वा समाधिराजादिख्षान्तधमता प्राता भवति । 
पुस्तकापेश्चया सा वाऽन्धा वेति केचित्। श्रन्यत्वाद विरहि- 

तत्वं घटत इत्याह । यत्पुनरित्यादि । परिहरन्नाह । 
सचेत्यादि। तथेव तत्कस्य हेतोरित्याश्छा ह । प्र्तत्यादि ` 
रतदुक्तम् । यस्मा्य्नापारमिता श्रन्धा तत्वतो विदृदचि- 
परिहाणिरहिता, तस्माच्छुन्धाः सर्वधर्मा इत्यालम्बनान्मन- 
स्कारस्यापि श्रन्यत्वाधिमोक्े सत्यविपर्यत्वात् प्रन्नापार- 
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मितामनस्कारादिरहित इत्यादि । तृतौ ातिशयानुत्पत्ति- 
कक्षान्तिलाभस्वरूपविद्ा्थे प्रञ्रयनाह । सवेद्गगव- 
न्रित्यादि । परिहरन्नाह । न खलु पुनरित्यादि । बोधये 
समुदागच्छतौति (7. 406. 7)। रुतदृक्तम् । यतः प्रक्ञापार- 
समिताया हानिदद्धिप्रतिषेधबद्धोबोधिसत्वस्य परमाधैतो 
हानिदृद्िप्रतिषेधस्ततो मायोपमभावनया संदत्या पुश्य- 
ज्नानसंभार समुदानयत्यनुत्तराज्च सम्यकूसंबोधिमभिसं- 
बुध्यतेऽन्यथा तत्वतो हानिदद्धिसम्भवे विपर्यासोऽसननवेति। 
रखुतदेव तत्वमित्याह । सचेत् सुभूते बोधिसत्व इत्यादि 
(1. 406, 8) । चरत्ययं बोधिसच्च इत्यनेन कथित् ताख्िको 
धमः समाित्त इत्यमिप्रायादादह । किं पुनर्भगवन् प्रन्ना- 
पारमिता चरतोत्यादि। कथं पुनरित्यादि। यदि यथोक्त- 
प्रकार प्रतिनिषेधेन सवच । नो हौदमित्यच्यते । भगवता 
कथं पुनः प्रकारान्तरेण चरति। येन चरत्ययं बोधिसन््न 
इति प्रागुक्तमित्यथैः । संडत्या तदुक्तमित्याइ । किं पुन 
सुश्रूते समनुपश्यसोत्यादि (2. 407, 20) । तत्वत इति भावः। 
उपसंहर न्नाहं । रुवं खर्तित्यादि (7. 408, 8) । सर्वधर्मा- 
नुपलम्भादेव परमाथेद्यारेणनुपपत्तो मायोपमभावनया 
संटत्या चरणाद् नुत्पत्तिकेषु धमेषु विशिष्टाधिमुक्तिभवति । 
वेशारदयप्रतिपदादिभिः सर्वोपलस्भभयाभावान्निभोशषता 
प्रतिपत्। श्रुतमयादिज्नानोत्पादायैवं चरन्नित्यादिपदचयम्। 
आदश्णदिज्ञानभेदेन चानुत्तरं बुदन्नानमित्यादिपद चतुष्टयं 
योज्यम्। चतुरथबोध्यबोधकधर्मानुपलम्भल्षणविृद्यथ॑माई । 

69 
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या भगवन् सर्वथर्माणामित्यादि । संदत्या व्याकरणमिति 

प्रतिप्रश्रनाह । किम्यनः सुभूत इत्यादि । तथव तत्कस्य 

हेतोरित्याश््याह। सर्वधमे धित्यादि। न मे रवं भवतोति 

(7. 409, 5) । अनेनाकिकल्या मुधाभिसमये प्रज्नापार - 

मितेति कत्वा बोधि सच्वस्येवं विकंल्पाभावं खव्थाजेनाह ॥ 

अभिसमयालङ्ारालोकायां प्रज्ञापारभितायासख्यायां 

कल्याएभिन्नपरिवतो नाम द्ार्विशतितमः ॥ 
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पञ्चम विशिष्टकुश्लमुलसमन्वागमात्मकटद्यथैमाह। तेन 

खलु पुनरित्यादि (- 410. 2) । बालजनो च्ासकलत्वादा- 
काश्गम्भोरतया गस्भौरा। हेतुफलभावर हितत्वेन यथा- 
क्रमं विविक्तत्वाद्दश श्रन्यत्वाहरनुबोधा । दशनभावना- 

विरेषमार्गोत्पादनाथे यथासंख्यं शिकिष्यन्ते, प्रतिपत्स्यन्ते 

योगमापलस्यन्त इति वाच्यम् । संवरसत्वाधेक्रियाकृशल्- 
धमसंग्राहकचिविधशौलस्कन्धानां विपश्धर्मरदितत्वादख- 
ण्डनेत्यादि पदचयम्। तेषामेवानुक्रूलधर्मसद्धावात्परिपु्े 
नेत्याद्यपरं पदचयमिति केचित् कायिकवाचिकमानसा- 

विद्याभावादखण्डाच्छिद्राकल्माषः। अतचिन्ताभावना- 
ज्नानसम्यन्नत्वात्परि पृशैः परि शुद्खोऽश्वलः शौलस्कन्ध इत्य- 
परे। क्षान्तिसम्यन्ना इत्यादि पद्यं दुःखवासनादि- 
चिविधक्षान्तिभेदात्। आआलब्धवौ्या इत्यादिपदचतुष्टय- 
मालम्भपरिकमप्रत्यवेक्षाप्रतिपत्तिवौ यभेदात् ध्यानारामा 
(7, 413, 10) इत्यादि षट्पदानि । अनागम्यध्यानान्तर- 
प्रथमदिविचतुथध्यानाभिधमयोगात् । पूवंवत्तत्कस्य हेतो- 
रित्याश्ड्याह । यो हि वोधिसतत्व इत्यादि । षष्टसवदेव- 
निकायोपसंक्रमसखभावविच्द्यथमादह । रवं शिष्माणच्च 

प्रज्नापारमितायामित्यादि ¢. 414, 3)। अहमपौति शकरः 

नोत्यतस्यन्त इति । तथागताद्यधिष्ठानादिति भावः ॥ 

रभिसमयालाङ्ारालोकायां प्रज्ञापारमिताव्याख्यायां 

प्रक्रपरिवर्तौ नाम जयोदिशतितमः ॥ 
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सप्तमसर्वमाराभिभवेन सखरूपविरृद्धथेमाह । अथ खल् 

भगवानित्यांदि (. +16. 2)। शित इत्यादि पदचयं 

प्रयोगानन्त्थविमुक्तिमागंभेदादुक्तम् । शोकशल्यविद्धा 

इति स्वगोचरातिक्रमेण वेमनस्यप्रात्ताः। चरत्यसमाहितेन 

चित्तेन, योगमापद्चते ससमाहितेन । न देवम युज्य- 
मानमिति (2. 418, 7)। यथान्येषु खचन्तेषु भाषित, 
तथा नैवा घटमानवसतु निदिंष्टमतोऽस्य भाषितस्य श्रुत- 
चिन्तामयन्नानेन बोडमश्क्यत्वाद्यथाक्रममगाधमासख्वाद्च्च 

न प्राप्ुथामित्यथेः। खद् मध्याधिमाचसुखोदयेन तुष्ट उदग्र 
आत्तमनास्तथेव चिविधसौमनस्योत्पादाव्परमुदितः प्रौति- 
सौमनस्यजातः। प्रथोगादिषु विश्रकरणासामथ्यात्संहषं- 

जातो हषिंतचित्तः प्रौतिप्रामो्यजातः। तथैव तत्कस्य 
हेतोरित्याश्ड्याद । दृरौकरोतौत्यादि । उन्नता इ्युत्सदाः 
(९. 419, 8)। अध्याक्रान्ता इत्यभिभरूताः। अनिदिंषटत्वा- 
येत्यादि पदचतुष्टयं नरकतियकुपेतासुरगति संवर्तनौयत्वा- 
दिति केचित् । तच खस्थाने बाद्यमारम्भात् कलहायति 
(2. 420, 4) राजकुलादो विवद्नादिवदति । दण्डादि 
ग्रहणा दिश्ह्लौते । दुःखं प्रति समान्नानाद्ाकरोशति । प्रहार- 
नियमनात्परिभाषते देषोपनिपाताद्यापद्यते। क्रोधो 
त्पादात् दोषमुत्पादयति। सन्नाहः सन्नद्य इति। यदि 
सा सवेता परित्यक्ता तदा कलहादिसमुत्धपापापनय- 
नाथेम्। चित्तोत्याद संस्यावच्छिननरकल्पप्रमाणं वौये कर- 
शोयमित्यथैः। गुरुतरत्वात् पापस्यानिःसरणसम्भवप्रश्नाथे- 
माइ । अस्ति भगवनित्यादि । सम्भवप्रतिपत्तिपष्षत्वेन 



अभिसमयालङ्गरालोकः | ४६९ 

सर्वेषामेव सम्प्रतिकर्मको धम इति व्याप्तमावेदयन्नाह । 
सन्निःसरण इत्यादि । रतदुक्तं आ्आावकयानिकानां संयाने 
सधादि शेषाद्यापत्तेः प्रतिक्रियादेशनया सम्प्रतिकधर्मको 
धर्मदेशिकसतथा महाथानिकानां बोधिसत्वपिरकादौ 
देशित इति । प्राधान्यादोधिसत्लानामारभ्य स्यष्टयन्नाह । 
तचरानन्द योऽमित्यादि ®. +21, 5) । कतपापदेशनान्न देश- 
यति। अकरणसंवराकरणानायत्यां संवराय प्रतिपद्यते । 
उत्सारयितव्या इत्यादि पदवयं शद मध्याधिमाचविग्रहा- 

यपनयनात्। दुखन्धा इति । योऽद जल्पिते सति परस्मिन् 
प्रतिजल्पामोति कलहादयः प्रशस्तत्वेन दुलब्धा इत्येवं 
चित्तमुत्पाद यतौत्यथेः । परुषं वा कशं वेति । ओचा- 

सुखकारित्वात्परूषं वेमनस्यकरत्वात् ककम् । द रुक्तानौ 

त्यादि । पेशुन्यपारष्यसभ्भिनप्रला पभेद्ा दुक्तं । तथेतत्कस्य 
हेतोरित्याश्ड्याह । न मयाऽध्यास इत्यादि (®. 422, 3) | 

सोभः संरम्भः। सकृरिललाटसंकोचः। सवेसक्वानामन्तिके 
स्थातव्यमिति । यथोक्तक्रमेण मारकमणममिभवनात् 
सत्वविषये वतितव्यम्। अष्टम्णस्रसदश्जनसमानावस्या- 
लक्षणविखृद्ाथेमाह । कथं चानन्देत्यादि । तच रक- 
यानसमारूढास्तुल्यसन्नादप्रतिपत्या। रकमागंसमारूढा 
सदशप्रस्यानप्रतिपच्या । समानामिप्रायाः सम्भारप्रति 

पत्तेरेकत्वेन समयानसम्बमसिता निर्याणप्रतिपत्तस्तुल्य- 
„^ वि व + क जाः ७७ 

त्वेन । येति दानादौ, यथेत्यनुपलम्भयोगेन ॥ 

अरभिसमयालद्ारालोकायां प्रज्ञापारमिताव्याख्यायामभि- 

मानपरिवर्तो नाम चतुर्विंशतितमः ॥ ₹०॥ 



४७० परञ्चविं श्तितमपररिवितः। 

नवमोपायकौशलपरि शशि स्वरूपविटद्ाथे प्रञ्रय- 
त्राह । कं पुनरित्यादि (. 425. 9) । छयादौ शष्षामाणौ 
बुङत्ये शिक्षत इत्यावेदयन्ाह । सचेदित्यादि । तथतैव 

व्याटृत्तिभेदाद्यथा शछषयानुत्पादादिमिव्यंपदिश्चते तथा 

व्याख्यातम् । कथमन्यच शिक्षायामन्धच शा विधौयत 

इति ष्च्छयन्नाह । किङ्धारणमित्यादि ¦ यत्सुभूत इत्या- 
दिना । तद्रचनमनूद्य परिप्रश्नेन परिदरन्नाद । तत् किं 
मन्यस इत्यादि । तथतेति सवक्ञतावुदधत्वमितियावत् । 
तथेव तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याद। अक्षयो हि भगवन् 
छ्य इति । क्ौयन्तेऽस्मिन् सवविकर्पा इति बङ्धत्व 
षयो धर्मधातुविंनाशरदहितत्वादक्षय इति । ताद्ाव्यसम्ब- 
न्धेन शयादिख्रभावा सव्नतेत्यथैः। उत्पद्यत इत्याद्यनु- 

त्पादादिविपयेयेनावगन्तव्यम्। परि शुद्वशिष्टत्वेन प्रशंसाथ- 
माह । तस्मात्तहौव्यादि। पूर्ववत्कस्य हेतोरित्याशङ्घाह । 
सवसतत्वसारा हीत्यादि (ए. 426. 10) । तच पक्षिघाटकाः 
्कुनिकाः मांसविक्रयकारिणो निषादाः। कैवर्ती 

धौवराः। ग्टगादिषारनादौरभिकाः। चश्ठःग्रोचविन्नाना- 
भावादन्धबधिरौ। रकाशिवेकल्यात्काणः। इस्तादिच्छेदा- 
तकुण्ठः। वक्रषठत्वात् कुजः। कुपंरोपरिहस्रपवत्वाद्ुणिः। 
विसदश्जंधोरुत्वाल्लङ्गः ¦! स्खलद्गतित्वात् खंजः । सहसा 
वक्तुमसमथत्वाज्जडः । कचिचञ्जड इति पाटस्तचाप्ययमेवाथे 
इति केचित् । लाल इत्युच्चायवचनाल्लोलः। गुरुलकार- 
मुचायौमिधानाललल्लः। उच्चैःखवणात्कल्लः। इस्तपादा- 
दस्पप्रमाणत्वेन हौनाङ्गः । न्युनातिरेकाङ्गत्वादिकला ङ्गः । 
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वेरूप्यादिक्ताङ्गः । तथैव तत्कस्य -हेतोरित्याश्ड्याह । 
अस्ति हि तस्येत्यादि (. 427. 12) प्ररुतिपरि शुद्धत्वेन 

बलादि विशुद्धाधिगमो नोपपद्यत इत्याद । यदा भग्व- 
नित्यादि 0. 428, 3) संदृत्यधिगमाद्ाद । रवमेतदित्यादि | 

वत् तत्कस्य हेतो रित्याशङ्खाइ । सर्वधर्मा हौत्यादि । 
एतदुक्त ॒प्रृतिपरि शुडधत्वेऽपि सर्वधर्माणां सखभावशुङ्ख- 
धर्मापरिज्ञानवतां सल्लानां तथाभूतन्नानोत्पादनाथे 
मायोपमधमभावनया संसौदनत्वेन संदत्या बलादि- 

परिशुद्धि प्राप्रोनौति। दश्मबद्गोचौभवनलशषणविदटद्याथं- 
माह । तद्यथापि सुभूते ऽर्पकात्ते महाप्रथिव्धामित्यादि । 
क्षारप्राचुयादूषराः । रुष्त्वा दृज्जङ्गलाः। अरूपकासते 
बोधिसत्वा इत्यनेन ¢. 429. 5) बद्धगोचाणामूध्वोभिगमन- 

समये वेटृङ्धिलाभयोग्यानामल्पौयसू्वं ज्ञापितं स्यात् , 
रकाद्शएमवद्धत्वफलप्राप्तिनिमित्तात्मकविरृद्धाथे सटदुमध्या- 
धिमाचदृष्टान्तमेटेन हारकचयमाह । पुनरपरं तद्यथापि 

नामेत्यादि । प्रज्नापारमितामागमिति। तथागतप्रात्ति- 

निमित्तामेकद् शं विदृद्धिमित्यथेः। दादश्पारमिताविपक्ष- 

चित्तानुत्पादस्वभावविषृडथेमाह । रवं हि सुभूते प्रनना- 

पारमितायामिल्यादि (8. 430, 21) । तच कल्पितपरतन्ल- 

परिनिष्यनवसूत्वभिनिवेशेन यथाक्रमं संख्हौताः परि 

णृहौता उद्गहौताः । विपर्थासरहितत्वेनावबोधादनुगताः ) 
चतुद श्सर्वेपारमितासंग्रदज्नानलषणएविरद्यथमादइ । तद्य- 
थापि. नाम | सुभूते | सत्कायदृष्टा वित्यादि (0. 431; %) | 



४७२ . पञ्च विंश्रतितमपर्िवितैः, 

द्ाषष्टिदष्टयो ब्रह्मजालपरिष्च्छादौ द्रषटव्याः। यन्धप्राच्- 
यन्न लिख्यन्ते। यथोक्तविदद्धिमेव स्यष्टयन्नाह । तद्यथापि 
नाम सुभूते पुरुषस्येत्यादि। पञ्चद शएसवसम्यत्रतिलम्भा्ै- 
विदद्यथमाह । तस्मात्तं सुभूते बोधिसत््ेत्यादि। तथेव 
तत्कस्य हेतो रित्याश्ड्याद । पु्याम्रत्वादिति। अमुभेवाथं 
विस्तारयितं प्रञ्जयनाह। तत्किं मन्यस इत्यादि । पूव- 
वत्तत्कस्य हेतो रित्याश्ड्याह । एवं महाथिका हौत्यादि। 
तच दश्नादिमागेचतुष्टयाधिगमादनुत्तरता गन्तुकामे- 

नेत्यादि पदचतुष्टयम्। धमसम्भोगनिमाणशकायचयप्रति 
लम्भाय बद्विक्रौडितमित्यादिपदचयं वाच्यम् । सव 
सम्पत्प्राप्तौ श्रावकोऽपि स्यादित्याह। किं पुनरित्यादि, 

अन्याधथेतयाभ्यसनाननेव श्रावक इत्याह । आ्आवकसम्यत्ति 

रपौत्यादि। षोडश्सम्यक्छम्बोध्यासननीभावस्वभावविखृद्यथं 

माह । रवं शष्षमाणः सुभ्रूते बोधिसत्वो महासत्व 
इत्यादि (. 433, 3) । तचाप्यभिनिवेशो बन्धनमित्याह । 
सचेत्ुनरित्यादि। न चरतोति भावोपलम्भविपयासादिति 

भावः। अनभिनिवेशस्तत्वमित्याइ । अथ तामपौत्यादि । 
यथोक्ता रव विद्यो ग्राह्याः । तथा चोक्तम् । 

जम्बदो पजनेयत्ताब्गपूजा शुभादिकाम् । 
उपमां बहधा कत्वा विदद्धिः षोडशबस्मिका ॥ २॥ इति 

अभिसमयालद्ारालोकायां प्रन्नापारमिताव्याख्यायां 

शिक्ापरिवर्तौ नाम पञ्चविंशतितमः ॥ 

पातका 
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विृ्धीवं वर्धिंतस्य मूर्थाभिसमयस्य सात्मोभावगमन- 

पर्यन्तलक्षणां निरूढिं वक्तु प्रसंश्यन्नाह । चर न्नैव ताव- 

दित्यादि (®. 48५. 2) । स्मृहणौयास्त इति। अनेन 

मूर्धाभिसमयलाभिनां दु लभतां कथयति । संजातप्रसा- 

दातिश्यत्वादिष्टाशंसनां कुवेन्नधुना निरूडिमावेदयनाह । 

यैर्बोधिस्वयानिकैरित्यादि। उद्यमानानिति प्रेयमा- 

शान्। सर्वदोषवैषम्धाभावान्समे पारिमे तौरे निवंणे 

बुद्धत्व इति यावत् । सखपरोभयाथेसम्पत्सम्पाद् कत्वेन यथा 

कममभौ ष्षिताः परिचिन्तिताः परिश्हौता इति केचित् 

विसरवन्नतानिष्यादकत्वनेत्यन्ये। बुद्धधर्माणामित्युपदेशपद 
सवंक्नताप्रतिसंयुक्तधर्माणां स्वयम्भूधर्मणामसंहायेधमणा- 
मिति। सर्वाकारद्तादिचिसर्वन्नताभेदेन निर्दिष्टम् । तदेवं 

विसर्वन्नताधर्माणमनुत्तरा परिपूरिः कथिता स्यात् । 
सा चापरित्यक्तसत्वाथैनिरूदिरित्यथैः। न मे भगवनि- 

त्यादि । महाकंरूणथा समन्वागता इति! रवम्भृताधि- 

गमावस्थायामपि निर्वाणपातपरिदाराथे महाकरुणा- 

संमुखकरणात् सत्नावतार णादि चित्तोत्पाद्ाचच मदहाकर- 

शया युक्ताः। तथैव तत्कस्य देतोरित्याश्ड्याह । तया 

महाकरूणयेत्यादि (1. 485. 5) । द् शेनभावनाविशेषाशेक्ष- 

मागधिगमभेदाद्यथाक्रमं वयं तौणा इत्यादि पद चतुष्टयम् 

रतदुक्तम्। सम्यगुपायकौशलवलेनैवं निविंकल्पाधि 
गमावस्थायां महाकरूणादिसम्मखौकरणभावेनापरित्यक्त- 

स्लाथलश्षणा यथोक्तसवीकारन्नतादिविसवन्नताधर्माण- 

मनुत्तरा परिपूरिनिरूढिरिति। तथा चोक्तम् । 



& 99 षडविं एतितमपरिवतेः | 

चिसवज्नत्वधरमाीणां परिपूरिरनुत्तरा । 
अपरित्यक्तस्वाथौ निरूडिरमिधोयते ॥ ३॥ इति। 

निरूक्यैवं निरूढस्य स्थिरौभावलक्षणाञ्ित्तसंस्थितिं 

प्रतिपादयितुं प्रश्नयन्नादह। यस्तेषां भगवन्नित्यादि । 
योऽनुमोदते कियत्स पुश्य प्रसवतौति सम्बन्धः। प्रथम 

यानसंप्रसितानां चर्याप्रतिपन्ानामनिवर्तनोयानामेक- 
जातिबद्धानामित्यनेन यथासम्भवं पूर्वोक्तचतुविकल्यप्रति- 
पक्षयोदशेनभावनामागेयोश्तुर्विधाधिगन्तुव्यपदेशचातु- 
विध्यं खापितमित्येके। लिङ्गविदृङ्खिनिरूढिचित्तसंस्थिति- 
स्वरूपावबोधभेदादित्यन्ये। अधिमुक्तिचर्यीभ्रूमो प्रयम- 
यानसंप्रसिताः। प्रसुदितादिसप्तभूमिषु चयाप्रतिपन्नाः। 
अचलादिभूमिचितयेऽविनिवतनौयाः। दशम्यां भ्रूमावेक- 
जातिप्रतिबद्धा इत्यपरे। चित्तसंखितिमाबेदयन् प्रञ्न- 
परिहाराथेमाह। स्यात् खलु पुनरित्यादि। पलार 

शेति । पलप्रमाणेन । रुतदुक्तं। सम्भवन्रमाणस्य वस्तुनो 
योगिभिरियत्तया पलप्रमाणेन परिमाणं प्रामातुं शक्यत 
दति न्धायाच्तुद्यो पादि चिसादखलोकधातुप्रामाणं खद्धते । 
न त्वनुमोदनापुश्यप्रमाणमित्यधान्तरव्याजेन प्रमाणति- 
कान्तपुण्यस्वरूपा समाधिलकछ्षणा चित्तसंस्थितिः कथि- 
तेति। तथा चोक्तम् । 

चतुद्रो पकसादहखदिचिसाहखकोपमाः । 
सत्वा पुणयबहृत्वेन समाधिः परिकीर्तितः ॥४॥ इति 

रतानि च लिङ्गादौनि यथाक्रममृष्मादिचतुनिर्वेध- 
भागौयखरूपाणि मूर्घामिसमये वेदितव्यानि । 
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नि्वेधभागौयानन्तरं दर्शनमागेः। तच चतुर्विधो 
विपक्षो प्राद्यग्राहकविकल्यः सप्रतिपक्षो वक्तव्य इत्यादौ 
तावत्सकललप्ररत्तिपक्षाधिष्ठानं प्रथमं ग्राद्यविकल्यमावेदय 

नाद । माराधिषटिता्ते, . भगवन्नित्यादि (४ +, 9 । 
माराधिषठितामारपाक्िकामारभवनच्युता इति। खद् 
मध्याधिमाचनिन्दाभिधानात्पदचयम्। तथेव तत्कस्य देतो- 

रित्याश्द्धाद । मारभवनविध्वं्नकरा ₹हौत्यादि। व्यति 

रेकमुखेन निदिश्यान्वयसमुखेन तमेव विकल्पं कथयन्नाह । 
अनुमोदितव्या भगवन्नित्यादि । मायोपमभावनया इया- 
दयसंन्नाविगतानां बोधिस्वानामेवंविधविन्नोत्पादानु- 

मोदनादौ प्रदत्तिः कार्येत्यथैः। साधक्तत्वादनुवद् नाह । 
रवमेतत्कोशिकेत्यादि। (1. 47. 4) दितौयं निदत्तिप्षा- 
धिष्टानं ग्राद्यविकल्पं कथयन्नाह । यैः कौशिक कुल- 

पुचैरित्यादि । विरागयिष्यन्तौति। देये वस्तुनि 
निटत्तिय्ाद्यविकल्पबलादिति भावः। तथेवाविपरोतत्वेन 

प्रसं शयना । रवमेतद्भगवन्नित्यादि । रतदुक्तम्। अनुप- 
लम्भोपलम्भस्रभावो प्ररत्तिनिदृत्तिपक्षौ यथाक्रममादान- 
संत्यागाकारेण ग्राह्याविति प्रदत्तिनिदत्तिपश्ाधिष्ठानो 
ाद्यविकल्यौ वस्तुन्यप्रतिबद्धटत्तित्वेन वितथप्रतिभासि- 
त्वादयथाविषयस्ठकूपौ वश्यमाश्विषयप्रभेदेन प्रत्येकं 
नवप्रकारौ विबन्धकत्वात् क्तीशवददिपक्षौ क्नेयाविति। 
तथा चोक्तम् । 

प्रत्नो च निटत्तौ च प्रत्येकं तौ नवात्मकी । 
ग्राह्यौ विकल्पो विन्नेयावयथाविषयात्मकौ ॥५॥ इति 
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ग्राद्यविकल्यद्यं निर्दिंश्येव प्राहकविकल्यददयं वक्तव्य - 

मिति, प्रथमं द्रव्यसत्पुथम्जनपुरुषाधिष्ठानं ग्राहकविकल्पं 

कथयन्राह । रवं तैरनुमोद्नासहगतै रित्यादि । तथेव 
तत्कस्य हेतोरित्या ड्या । तथा हि तैरित्यादि(. ५५४, 3) । 
द्रव्यसनेव आत्मा ग्राहक इति विकल्याभिनिवेशेन पथ- 
ग्जनैरनुमोदितानि कुश्लमुलानि यतस्तस्मात्सत्कारादिकं 
फलमुक्तं न त्वन्यदुदधत्वादिकमित्यथेः । ननु चानात्मानः 
सवेधर्मा इत्यपि परथग्ननाः प्रतिपद्यन्त इत्यव्यापिनी 
प्रथमगाहकविकल्पव्यवस्था। अधिमुक्तिमनस्कारः म तेषां 
तत्वमनस्कारश्चेह विवर्त इत्यसारम् । दितौयं प्रन्नप्ि- 
सदायपुद्गलाधिष्ठानं ग्राहकविकल्यं॒वक्तमाह । यैरपि 
भगवंच्छन्दसुत्पादयत्यादि । सम्यक्सम्बोधेरादारका भवि- 
प्यन्तौति । प्रन्त्तिसन्नेवात्मा ग्राहकं इति कल्पाभिनिवेगे- 
नायीणमनुमोदनाचित्तोत्पाद्ादिविवर्माना बोधेरनु- 
त्रायाः ससुत्पादका मुखतो भविष्यन्तौत्यथेः। धर्मतो- 
ऽविरुडत्वादनुवदन्नाहइ । रवभेतत्कौशिकेत्यादि । श्द्- 
मध्याधिमचानुमोदनामेदाद्नुमोदितानौत्यादि पद्चयं 
वाच्यम्। ननु चायंस्याप्येवं भवत्यश्रौषमदं भिक्षवो 
रालव्याः प्रत्युषसमये शगालस्य प्राणिनो वाश्िितिशग्दं 
तथाहं स तस्मिन् सययेऽनिन्दितो नाम शगराजोऽभूव- 
मित्यव्यापिनौ दितौयथाहकविकल्यव्यवश्था । व्यवदहारिक- 
मायाणामेवंविधं वचनं न पारमाधिकमित्यसारम् । रत- 
दुक्तम्। एग्ननायंपुद्ललयोर्यथाकमं द्रव्यप्र्नत्तिसत्पुरुषा- 
धिष्टठानौ भआहकाविति बावेतौ ्राहकविकस्यौ । यद् 
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तदिषयभावापन्नय्राद्यावथो न तथा ग्राद्यरूपेण भवतस्तदा 
न कस्यचित्तो ग्राहकाविति। प्राहकरूपेणानयोर्विविक्त- 
रूपमिति वितथप्रतिभासित्वादयथाविषयस्वरूपौो वश्य- 
माणविषयसेदेन प्रत्येकं नवप्रकारौ विबन्धकत्वादिपक्षा- 
विति । तथा चोक्तम् । 

द्रव्यप्रज्नतिसत्सत्वविकल्पौ ग्राहको मतो । 
परथग्जनार्यभेदेन प्रत्येकं तो नवात्मकौ ॥ & ॥ 
ग्राद्यौ चेन्न तथा स्तोऽथों कस्य तौ ग्राहकौ मतौ । 
इति ग्राहकभावेन श्रन्यतालक्षणं तयोः ॥ ७॥ इति 

तच कथं विषयभेदेन प्रथमो आद्यः विकल्पो न च 
वेति प्रथमविकल्पाथेमाह । कथं भगवनित्यादि । कथ- 

मिति केन प्रकारेण मायोपमं चित्तंन माया नाप्यन्यो 

धमस्तत्वेन कथञ्विदभिसम्बुध्यत इति । प्रतिप्र्नन प्रति- 
पादयननाह । तत्कि मन्यस इत्यादि । यञ्ात्यन्तविविक्त 

धर्म इति @. 439. 10) यो ध्मः खभावश्रन्यः सोऽनुत्पनन- 

त्वादस्तितां न प्रतिपद्यते। न च निर्विषयः साधुः प्रयोगो 
विद्यते नञ्चः विकल्पापाञ्यत्वे वा सारतः स्यान ताच्िकं 

दति न्यायान्रास्तिताञ्च न प्रतिपद्यत इत्यथः। पूरवेवत्तत्कस्य 

हे तोरित्याश््याह । नहि भगवनित्यादि । विविक्तत्वादेव 

सर्वधर्माणां न हेतुफलभाव इत्याह । यश्च धर्मोऽत्यन्त- 

विविक्त इत्यादि । आवाहको वा निववाहको वेति। 

उत्पादको वा नाशको वेत्यर्थः । असुमेवाथें विस्तारय- 

ननाह । कथच्च भगवन्नित्यादि । तत्त्वतो नैव बोध्यबोधक- 

मित्यपसंहरन्ादह । यदा भगवन्नित्यादि । सुभाषितत्वा- 
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व्खहस्तयनाह । साधु साध्वित्यादि (+. 440. 3) । किन्तु 
संटत्या सुविशुद्वात्कार णात्सुविशुद्चं फलमित्याह । यत 

एव॒ सुभूत इत्यादि मायोपमत्वेन कायंकारणयो- 

रविप्यस्तत्वादिति भावः। विविक्ततेत्यप्यभिनिवेश्णे न 

काय इत्यादि । सचेत्सुभूते बोधिसत्त्व इत्यादि । 

श्रन्यता सर्वदष्टौनां परोक्ता निःसरणं जिनैः। 
येषां तु श्रन्यतादृष्िस्तानसाध्यान् बभाषिरे ॥ 

इति न्यायादिविक्तताभिनिवेश्स्यापि विपर्यासरूप- 
त्वाजेव प्रन्नापारमिता स्यात्। कथन्ति तामागम्यामि 
सम्बध्यत इति चेदाह । णवं खल सुभूते इत्यादि । रव- 

मविचारेकरम्यत्वेन संरृतिषरूपतयेतियावत्। अत रव 

परमाथेमधिकृत्याह । नापि सुभूते प्रन्नापारमिता- 

मित्यादि । संदव्योपसंहरन्ाद । अभिसम्बध्यते चेत्यादि । 
भाषितथ्येति । नाभिसम्बध्यतेऽभिसम्बध्यते चेत्यस्य । तथे- 

वानुवद्नराह । रवमेतदप्यादि । दुष्करकारक इति 
संदतिसत्याश्रयेशेति भावः। अत रव परमा्थ॑सत्यमधि 
खव्याह । यथाहं भगवन्नित्यादि । भापितस्येति दुष्कर - 
कारकं इत्यस्य तत्कस्य _हेतोरित्याशङ्खादइ । तथा हि 
भगवन्नित्यादि (. 441, 1) । कर्कर्मकियानुपलम्भदेश- 
नायामनवसादादिना स्भावविकल्पविरहात सम्यक- 
प्ररत्तत्वेन जिनजनन्याज्वरतौति आह । सचैद्धगवन्नि 
त्यादि। दितोयविकस्पाथैमाह । तद्यथापि नाम भगवन्न 
त्यादि। अविकल्पत्वाद्भगवन्नित्यनेन गोचविकल्पनिरासो 
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ज्नापितः। दतौयविकल्पाथैमाह । मायापुरुषस्येत्यादि । 
नैवं भवत्यनुत्तरेत्यनेन प्रतिपत्तौ समुदागमविकल्यनिषेधः 
छतः। चतुथैविकल्पार्थमाह । प्रतिभासस्येत्यादि (४. +42, ५) । 
प्रतिभासदष्टान्तेनालम्बनविकल्पापोदहो दशितः । पच्चम- 
विकल्पाथेमाह। तथागतस्य कश्चित्प्रियो वेत्यादि । अवि 

कल्पत्वादेव भगवन्नित्यनेन बोधिसच्वस्यापि तथागत- 

परियाप्रियासंविद्यमानदष्टान्तेन प्रतिपश्विपक्षविकल्पापोहो 
दशितः । षष्टविकल्पाथैमाह । यथैव हि भगवन्नित्यादि । 
सवेकल्यविकल्पप्रहौण इति सख्वाधिगमविकल्यानुपलम्भो 
दशितः । सप्तमविकल्याधैमाह । तथागतेनार्हतेत्यादि । 
तथागतनिमिंतोदादहरणेन निर्माणान्वयकर्दविकल्पापोहो 
दशितिः। अष्टमविकल्ाथैमाइ । स निमितको यस्येत्यादि 
(1. 443, 1)। अनेन च दृष्टान्तेन कारिचविकल्पविवेको 
निवेदितः । नवमविकल्याथेमादह । दक्चेण पलगण्डने- 
त्यादि । स च दारुसंहातोऽविकल्प इत्यनेन कियासाफल्य- 
विकल्पविरदहो निगदितः। रतदुक्तम्। विविक्तेन विविक्ता- 
नवबोधसखभावेऽचलादिशरूमिप्रवेशेन वियतबुद्धगोचमायो- 
पमप्रतिपच्या द् शेनादिमागंसमुदागमे प्रतिभासमातेणा- 
मान्तत्नानालम्बने गुणदोषपूवेकोपारेयदेयत्वेन प्रतिपक्ष- 
विपक्षे सवेचगादित्वेन खाधिगमे रहीनाप्रणौतत्वेन आ्आव- 
कादिभ्रमिदूरोकरणे यथाश्यानुरूपनिर्माणेन सच्राथै- 
व्यापारे सम्यगुपायकौशलबलेन सर्वेजननिर्वाणप्रतिष्टा- 
पनक्रियाफले च निर्दोषितया सवैथोपादेयत्वेन प्रततिः 
कायेत्येवं प्रृत्तिपश्ाधिष्ठानः प्रथमो मराद्यविकल्यो नव- 
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प्रकारो मू्खामिसमये दशनमागेप्रयोगावसख्छायां बोधि- 

स्वानां प्रहेयस्तत्तत्मतिपक्षावस्याप्रतिपादेन व्यतिरेक- 

सुखेन प्रतिपादित इति । तथा चोक्तम् । 

रष सभावे गोते च प्रतिपत्समुदागमे । 
ज्नानस्यालंवनामान्तौ प्रतिपक्षविपक्षयोः ॥ 
सखस्मिन्रधिगमे कठतत्कारिचक्रियाफले । 
प्ररत्तिपश्ाधिष्ठानो विकल्पो नवधा मतः ॥ & ॥ 

इति । 

अभिसमयालङ्ारालोकायां प्रक्नापारमिताव्याख्यायां 

मायोपमपरिवर््तो नाम षड्विंशतितमः ॥ 
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कथं निदृत्तिपक्षाधिष्ठानो दितौयो ग्राद्यविकल्पो 
नवधेति प्रथमविकल्पाथेमाह । सारे वतायमिव्यादि 
(7). 444. 3) | प्रज्नञाकरूणयोः संसारनिवाणपातकारिचत्वेन 

सकलाधिगमाधिपत्याद्यः प्रक्रापारमितायाच्चरति स सारे 

प्रधाने चरतीत्यनेन न्यनताधिगमविकल्यो निषिद्धः । 
किन्तु तचापि सारत्वाभिनिवेशो न कराय इत्याह। असारे 

वतायमित्यादि । सारत्वावन्रहाभावादसारः। दितौय- 
विकल्पाथैमाह । नमस्कतव्यास्त इत्यादि । कल्याण- 

मिचादिसम्परियदहेण युक्ता ये प्रज्नापारमितायां चरन्ति, ते 
नमसकरणौया इत्यनेन सम्परिग्रहाभावविकल्यो निरस्तः । 

तृतौोयविकल्या्माह । ये चेह गम्भौरायां प्रन्नापार- 
मितायामित्यादि। न च तां धमतां साक्षात्कृवन्तौत्यनेन 

प्रतिपत्तिविशेषन्नापनात् प्रतिपत्तिवेकल्यविकल्पाभावो 

दशितः। चतुथेविकर्पाथेमा₹ । अथ खल्वायुष्मानित्यादि । 
न साह्ात्कुवन्तौति । यद्दोधिस्वानां भूतकोटे- 

रसाक्षात्करणं नेतदुष्करमधिगमे स्वातन्यलाभादिति 
भावः। अतः परप्रत्ययगामित्वविकंल्यो निरस्तः। पञ्चम- 

विकल्पाथैमाद। इदन्तु देवपुत्रा इत्थादि। सत्वान् विनेष्याम 
दति (7. 445, 5) । मायोपमत्वेऽपि सवैधर्माणां सच्च- 

विनेयाथमनव्यादत्तिगमनयोगेनान्ययानगमनाभावेन चानु- 

तरबोध्यधिगमप्रस्थानात्सर्वाकारन्नातोदेशपरि भंशेनो द श- 

निटृत्तिविकल्यविरदः खचित्तः। षष्टविकल्पाथेमाह । 

आकाशं स देवपुचा इत्यादि । तथेव तत्कस्य हेतोरित्या- 
64 
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शङ्ाह । आकाश्विविक्ततयेत्यादि । स्वानां तशः 

सन्नाहं सन्नद्यन्त इति । आकाशेपमनिखिलसच्वधातु- 

विनयनाथे सन्रहनेनाप्रादेशकिमागव्यापारकथनात् प्रादे 

शिककारिचविकल्यविवेकोऽथात्कथितः। सप्तमविकल्याथं 

माद । आकाशेन स इत्यादि । सच्वानामाकाश्खभावोप- 

गमनन्नापनादनेनाधिगमनानात्वविकल्पाभावो दशितः, 

अष्टमविकल्याथेमाह । अयच्च सन्नाह इत्यादि । सच््रा- 
नामर्थाय सन्नहनेन प्रक्षापूवकारित्वात् स्थानगमना- 
ज्ञानविकल्यासंश्चेषो दशितः। नवमविकल्पाथेमाह । सा 

चाल्यन्ततयेत्यादि । तथैव ततस्य _हेतोरित्याश्चाद । 
सत्वविविक्ततयेत्यादि । पारमाधिकद्रव्यानुपलम्भाद्रूपा- 

दौनां मायोपमताऽनुगन्तव्या। यावदित्यनेन (0. 446, 2) 
दाद्शणयतनादिपरिप्रहः। तथागताद्ययधिगमधमाणमपि 

श्न्धत्वात्सर्वधर्मविविक्तता । उपसंहरन्नाह । एवं देवपुचाः 
सवेधमविविक्तता द्रष्टव्येति । रवमनुपलम्भरेश्नायामन- 

वसादाच्वरण्मित्यादि । रवं देवपुचाः सवेधमंविविक्तताया- 

मित्यादि । अनुन्नासे को हेतुरित्याह। किं कारण- 

मित्यादि । कतकमक्रियानुपलम्भात्परि हरति । विविक्तत्वा- 
# क, श, 

दिति। उपसंहरन्नाह । अनेन भगवनित्यादि । रुतदुक्तम् । 
श्रन्यत्वारेवभेभ्यतोति मेतव्यानामभावाद्यतो न संसौदति। 
ततश्चरति सुखतो नि्याणसभावायां प्रन्ञापारमिताया- 
मेवज्च पृष्ठतो निर्याणविकल्पापोहो दर्शितः स्यात् । 
रतदुक्तम्। संसारनिवाणान्यतरप्रपतित्वेन श्रन्यताधि- 
गमे कल्याणमिनोपायकौशलविकलत्वेन संपरिग्रदाभावे 
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समस्तन्नेयावरणाप्रतिपश्त्वेन प्रतिपदैकल्ये तथागतादयुप- 
देशसापेष्टत्वेन पर प्र्ययगामित्वे सवैसन्वाग्रतामदन्लाद्य- 
प्ररत्तत्वेनो देशनिटत्तो क्तीणवर णएप्रतिपष्षत्वेन प्रादेशिक- 
मागेव्यापारे सोपलम्भेन प्रथमफलाद्यधिगमनानात्वे 
सवीविद्यानुश्याप्रहौ णत्वेन सानगमनान्नाने मद्ायान- 
स्वसंग्राहकत्वेन सर्वाकारन्नतासर्वनिर्वाणशपश्चादनुगमने च 
सदोषतया ग्राद्यत्वेन निदत्तिः काया । इत्येवन्निटत्तिपश्षा- 
धिष्ठानश्रावकप्रत्येकवुद्धसन्तानो पादेयत्वसमुङ्खवो दितौयो 
ग्राह्यविकल्पो बोधिसत्वानां द शनमागे चित्तचैन्प्ररत्यव- 
स्थायं प्रहेयस्तत्तत््रतिपक्ावश्याप्रतिपादनेन व्यतिरेक- 
मुखेन प्रतिपादित इति। तथा चोक्तम् । 

भवशन्तिप्रपातित्वाच्यनत्वेऽधिगमस्य च । 
परिग्रहस्याभावें च वैकल्ये प्रतिपङ्गते ॥ १०॥ 

परमप्रत्ययगामित्वे समुदेणएनिवतने । 
प्रादे श्कित्वे नानात्वे सखानप्रस्थानमोहयोः ॥ ११॥ 

पृष्ठतो गमने चेति विकल्योऽयं नवात्मकः । 

निरत्तिपक्षाधिष्ठानः आआवकादिमनोभवः॥१२॥ इति 

कंथं द्रव्यसत्प्रयग्जनपुरूषाधिष्ठानः प्रथमो ग्राहकं- 

विकर्यो नवधेति । प्रथमविकल्पाथेमाह । नापि भगवन् 
कञश्चिदित्यादि । यहणमोष्णविकल्पाभावादिति भावः । 
रतदेव स्यष्टयन्नाह । तत्कस्य हेतोरित्यादि । दितौय- 
विकल्पाथैमाह । अपिनु खलु पुनरित्यादि । रवं चरति 

चरति प्रज्ञापारमितायामिति। सवधर्मानुपलम्भरदेश- 
नायामेवमनवसाद्ादिना यश्चरति मनसिकारविकल्पा- 
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भावात् सम्यक् चरति जिनजनन्यामित्यथैः। ठतौय- 
विकल्पाथैमाह । रण्वं चरन्तं बोधिसत्वमित्यादि । रवं 

चरन्तं नमस्यन्तौति । वचैधातुकश्चेषविकसर्यविरहानुभवत्व- 
प्राया नमस्कुर्वन्ति । चतुथविकस्पाधैमाह । येऽपि ते 
सुभरूतेऽप्रमेयेधित्यादि (. 447, 8) । बुद्धचश्रुषा पश्यन्तोति 
स्थानविकल्पविवेकाददिशि्टार्थोत्मादनाभिप्रायेख निरू 
पयन्ति, कायंनिष्यादनादनुखल्नन्ति, भव्यतारूपेणव- 

धारणात् समन्वाहरन्ति। तथागतानुग्रहारेव प्रञ्नयनाह। 

ये च खलु पुनरित्यादि । पूवेवत्तत्कस्य हेतीरित्या- 
शद्घाह। ये सुभ्रूत इत्यादि। रतदव विस्तारयनाह। 

तिष्टन्तित्यादि (7. 448, 9) । पञ्चम विकल्पाथमाह । दाभ्या- 

मित्यादि। अपरित्यक्ता भवन्तौत्यनेनाभावाभिनिवेश- 

विकल्पो निषिद्धः सवधमाश्चानेन श्रन्यतातो व्यवलोकिता 

भवन्तौत्यनेन भावाभिनिवेशविकल्यश्च प्रतिछिप्तः। षष्ठ- 

विकल्पाथेमाइ । अपराभ्यां सुरूत इत्यादि । धम॑वस्तु- 
प्रजञपतिविकल्यो मया प्रहतव्य इत्युक्ताथेस्य निष्पादनाद्यथा- 
वादौ तथावादौ तथाकारौ च भवति। अत रव च 

समन्वाहियते। सप्तमविकल्पाथद । रवच्वरतः सुभूत 

इत्यादि । यदत प्रन्नापारमिताविद्ारेेति। सक्तिविकर्य- 
प्रहाणकारित्वादस्य विददारस्येति भावः। रतदव स्यष्टय- 
न्नाइ। तत्कस्य हदेतोरित्यादि (®. 449, 8) । समादिता- 
समादहितभेदादिहरन्निति बोधव्यम् । प्रमुदितां भूमिमारभ्य 
यावत् समन्तप्रभावुद्गभरूम्यधिगमलाभाद्यथाक्रमं नाथो 
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भविष्यसमैत्याद्येकादश्पदानि वाच्यानि । उपसंहरन्नाह । 
रवं ते देवपुचा इत्यादि । तथेव तत्कस्य हेतो रित्याश्ड्या ह । 
रतेन हि सुभूत इत्यादि । यस्मा्यथोक्तविहारेण विहरतो 
बोधिसत्वस्य बुद्धा भगवन्तो नामादिकौतेनधमदेशनापुर्वक- 
मुदानमुदौरयन्ति, तस्मादत्साहं वर्धयिष्यन्तौत्यथैः। रत- 
देव दृष्टान्तेन स्पष्टयन्नाह । तद्यथापि नामेत्यादि । सव- 

बोधिसत्वानामानन्त्यान्नामय्रहणाश्क्यत्वाद तिदिशन्नाह । 
अपरेषामिल्यादि (1. +70, ४) । शक्सुनितथाग तबुद्धक्षेच- 

प्रशंसनं बोधिसत्वा न विद्यन्त इति चेदाह । रुवभेव 
सुभूत इत्यादि । रुतदुक्तम् । यथाहं स्वबुद्धक्षैचावस्थित- 
बोधिसच्लोत्साहनायापरतथागतक्षेचावश्ितबोधिसत्लानां 
नामादिकौ्तनपरो धमे देश्याम्येवभेव तेऽक्नोभ्यादयोऽपि 

तथागता मदृद्वक्षेचा वस्ितवबोधिसच्वानां नामादिकौतन- 
परा धम देश्यन्तौति। अष्टमविकल्पाधैमाह। किं सर्वेषा- 
मेवेत्यादि। नो दहौदमिति | परिहारवचनं विदृण्वन्नाह । 

न सुभूत इत्यादि । किन्ति येऽविनिवतनौया इति । 

` प्रतिपक्षविकल्पविगमाेऽष्टम्यादिभूमावविनिवलनौयतां 

प्राता इत्यथैः । नवमविकल्पारथच्चाह । सन्ति भगवन्न- 

विनिवर्तनौयानिध्यादि । विद्यन्त इत्याह । सन्ति सुशरूत 

इत्यादि । रतदव ते पुनः कतम इत्याश प्रतिपादय- 

न्ाद। य रत्यादि (0. 451, +) । अष्छोभ्यस्येति वचनं 

बाह्येन तदइक्नेचे परि शुद्चसन्ततोनामुत्पादात् अन्धा- 
नष्यतिदिशन्ाह । येऽपि ते सुभूत इत्यादि। रल- 
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केतुबोधिसत्ग्रहणं तत्समानजातौयवोधिसच्वोपलक्षणपरं 
ज्ेयम्। प्रतिविशि्टकल्याणमिचादिपरिग्रहबलेनाचलायां 
भ्रुमेरपि प्राक्थच्चिद्यथेच्छगमननव्धाघातविकल्यविर हादचि- 
वशितां प्राप्ता येऽष्ोभ्यादिबुडक्षेचे बोधिसत्वा विहरन्ति 

तेऽविनिवर्तनौयान् खापयित्वा नामादिकौतेनविषया 
विद्यन्त दइत्यथः। रतदुक्तम्। यथावत् संरत्या ्रहणमोक्षणे 
तच्वतोऽमनकस्कारेण मनस्करणे धम॑तया चेधातुकोपश्चेषणे 
श्रन्यताऽनवस्यानेनावस्धानेऽनभिनिवेशेन सवीभिनिवेशे 

द्रव्यसद्धावेन सर्वेधरम॑प्रन्नपो तत्चन्नानासक्तयानभिनिवेश- 
पुवकसक्तो समताभावनाऽप्रतिपश्तथा प्रतिपक्षे सम्यग- 
विज्ञातप्रन्नापारमितत्वेन यथेच्छगमनव्याघाते च पार- 
माथिकभावाभिनिवेशेन द्रव्यसनेवात्मा माहकंः प्रवतत 

इत्येवं एथग्जनसम्बन्धो प्रथमो याहकतिकल्यो नवप्रकारो 
बोधिसच्लानां दशनमागेप्रयोगावस्धायां प्रदेयः, तत्प्रति- 
पकछावख्ाप्रतिपादनेन व्यतिरेकमुखेन प्रतिपादित इति । 
तथा चोक्तम्- 

ग्राहकः प्रथमो जेयो ग्रदहणप्रतिमोक्षे । 
मनच्ियायां धात्रनामुपश्चेषे चयस्य च ॥ १२॥ 

स्थाने चाभिनिवेशे च प्र्ततौ धर्मवस्तुनः। 
सक्तौ च प्रतिपक्षे च यथेच्छं च गतिश्षतौ ॥१४॥ इति 

कथं प्रक्तप्तिसत्पुरुषाधिष्ठानो दितौयग्रहणविकल्यो नव- 
धेति । प्रथमविकल्पाधैमाइ । पुनर परं सुभूत इत्यादि 
अधिमुच्बन्तौति। स्वस्वाग्रतादयदेशगमनाभिप्रायेणानु- 
त्यत्तिकाः। शान्ता इति वा सर्वधर्मान् मनसिकुर्वन्ति। न 
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च तावत् प्रकर्षवतौमनुत्यत्तिकधर्मक्षान्तिमिविनिवर्तनौय- 
वशिताप्रात्तिं चाधिगता भवन्तौत्येवसुदेशनि्यीणविकल्ा- 
भावो दशितः । दितौयविकल्पाथेमाह । येषां खलु पुन- 
रित्यादि (ए. 452, 1)। प्रहौखा तेषां श्रावकभूमिः प्रत्येक - 
बुद्धभूमिश्चेत्यनेन मागवधारणविकल्पाभावमाइ । बुद्ध- 
भूमिरेव तेषां प्रतिकांशितव्येत्यनेनापि सखमागावधारण- 
विकल्यविरहो द् शितोऽन्यथा विपर्याससद्नावेन वुद्भूमेर- 
सम्भवात् । ठतौयविकल्पाथ॑माह । तेऽपि व्याकरिष्यन्ते- 

ऽनुत्तरायामित्यादि । पूर्ववत्तत्कस्य हेतोरित्याश््यादह । येषां 
हि सुभूत इत्यादि । रवं प्रज्ञापारमितायाच्वरतामिति । 

उत्पादनिरोधविकल्पविवेकेनानुतिष्टतामित्यथेः। चतु 
विकलर्पाथमाद । पुनरपरं सुश्रूत इत्यादि । अविनिवत- 
नौयतायां स्थास्यन्तौति। ये बोधिसत्वाः कांशादिकमकत्वा 
विस्तरेण अवणादिकं करिष्यन्तौति तेषाच्वान्तिके ब्रह्य 

चयचरणादिकमनुष्ठास्यन्ति तेऽपि संयोगवियोगविकल्प- 
विरहाद् विनिवतनोयत्वे सखास्यन्तौत्यथेः। पच्चमविकल्याथे- 

माद । कः पुनर्वादो य रनामित्यादि 0. 458, 2)। रूपादि- 
स्थानविकल्यानुपलम्भेन ये त्वधिसुच्य प्रज्ञापारमितां तथ- 

त्वाय च स्थित्वा बुदत्वनिमित्तं सच््वेभ्यो धमं देशयिष्यन्ति, 

ते नितरामविनिवर्तनौयत्वे स्थास्यन्तौति पूवेण सम्बन्धः । 
षष्ठविकर्पाथेमाह । यदा भगवंस्तयतेत्यादि । यत्सुभरूत 
इत्यादिना तदचनमनुद्य परिहरन्नाह । न सुभूते तथता- 

विनिमुक्तोऽन्य इत्यादि । धमधातुखभावत्वात् सर्वधर्माणां 



ह्य सप्तविश्तितमपर्विवः। 

तथताव्यतिरिक्तान्यधमीनुपलम्भे सति नैव कथित्पर- 

मा्थतस्तथतायां सखास्यति, संरत्या पुनर्गोचविप्रणश- 

विकल्प विरहाल्ष्थास्यन्तौति भावः। परमाथेमेवाधिकूत्य 

स्यष्टयन्नाहइ। तथतैव तावदिलत्यादि। सत्तमविकल्पाथमा ह । 

न_सुुते _तथताऽतृत्तरामिल्यादि । तच््तौ न तथता 
नान्यो वा धर्मो बोधिमभिसम्बध्यते किन्तु संत्या प्राथेनाः- 

भावविकल्पविरहात् प्राथेयितव्यवरूपलम्भनाभिसम्बुध्यत 

इति मतिः । अष्टमविकल्पाथमाह । न सुभुते तथता धमं 
देश्यतौति । तत्वतो न तथता धमं देश्यत्यपि तु संत्य 

हेत्वभावविकल्यविर हाङ्ेतुसद्वावेन देश्वतौत्यमिप्रायः | 
नवमविकल्पाथेमाह । सोऽपि सुभूते नोपलभ्यते यो धर्मो 
देश्येतेति । प्रत्यधिकधर्मो पलम्भविकल्पाभावेन देश्यमान- 

धर्मानुपलम्भ इत्यथः । रतदृक्तम्। आआवकादिनिर्याणत्वेन 
यथोक्तोदेशनिर्याणे हिताहितप्राप्तिपरिहारत्वेन मागा- 
मार्गावधारणे संटतिकार्यकार णभावेनोत्पादनिरोधे निर- 
न्तरेतर प्रतिभासत्वेन समस्तवस्तुसंयोगविथोगे व्योमाव- 
स्थितश्कुनिसहशरूपादि स्थाने, बोधिचित्तोत्पादादिदारेण 
श्रावकादिगोचविनागओे तथताप्रतिविशिष्टधर्माभावेनाभि- 

लाषाभावे परमाथ॑सत्याश्रयेण हेत्वभावेऽत्यन्तमात्सयंधर्म- 
तया प्रत्यथिकमारादिवसपलम्भे च तात्विकभावाभि- 

निवेशेन प्रन्नत्िसनेवात्मा ग्राहकः प्रवतत इत्येवमार्याणां 
सम्बन्धो दितीयो भराहकविकल्पो नवप्रकारो दशनमा. 
चित्तचेत्तप्रहच्यवस्थायां बोधिसत्वानां प्रहेयस्तत्मरतिपक्षा- 
वस्धाप्रतिपादनेन व्यतिरेकसुखेनोक्तो भवति । 
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तथा चोक्तम् । 

यथोदेश्मनि्याणे मार्गामार्गावधारणे । 
सनिरोषे समुत्यादे वस्तुयोगवियोगथोः ॥ १५॥ 
स्थाने गोचरस्य नाशे च प्राधनाहेत्वभावयोः। 
प्रत्यथिकोपलम्मे च विकल्पो ग्राहकोऽपरः॥१६॥ इति 

स्याब्राद्यविकल्पो न ग्राहकविकल्प इति । चतुष्कोरिकम्। 
तच प्रथमा कोरिः यद्दिषयप्रतिभासा ग्राद्याकारविन्नप्तिः। 
दितौया त्वेककछ्षणिकौ ग्राहकाकारा । तृतौया सैव षणा- 
न्तरे। चतुथों तदाकारविनिर्ुक्ता प्रत्नापारमितेति। स्यात् 
गोचमेव न गोचविकल्प इति पश्चात्पादकः। यक्तावद्नोच- 

विकल्पो गोचमपि तत् तद्यथा प्रतिपक्षसमुदागमकासे 
गोचम्। स्याङ्गोचमेव न गोचविकल्यः तद्यथा समुदा- 
गच्छङ्ोचमिति। स्यात् समुदागमविकल्यो नालम्बन- 
विकल्प इति पवेपादकः। यस्तावत् ससुदागमविकल्पः 
पलम्बनविकल्योऽपि सः तद्यथा समुदागच्छतः सम्- 
गालम्बने प्रयोगः । स्यादालम्बनविकल्य रव न समुद्ा- 
गमविकल्यस्तद्यथाऽपरिनिष्यनरमालम्बनमिति। अनया 
दिशि शेषोऽभ्य्यः। दशेनमागे विपक्षं ॒सप्रति- 
पक्षमेव निदिश्य यन्महाबोधिपरिनिष्यत्तये दशनमार्गो 
येन चिविधकारणेन सहित इष्यते। तदिदानौं वक्तव्य- 

मिति । महाबोधौ द शंनादिमागेसन्दभंनेनान्येषां प्रति- 
टापनं प्रथमं कारणं कथयनाह । गम्भोरा भगव- 

नित्यादि (7. 454 1) । पुववत्तत्कस्य हेतोरित्याशङ्काह । 
न च नाम भगवन्नित्यादि । सवधमोनुत्पादेऽप्पवलयना- 



४९० सप्तविंग्चतितमपरिवतः। 

दिकमक्घत्वाऽनुत्तरां बोधिं संहत्या बोडुकामास्ते दुष्कर - 
कारका इत्युत्साहप्रवेदनादोधौ दशनादिमागेसंदभ- 
नान्येषां प्रतिपादिता स्यात्। परमाथेसमाश्रयशेन 
किञ्िदष्करमित्याह । यत्कोशिकैवमित्यादि । सुभाषित- 
त्वेन प्रशंसयन्नाह । यद्यदेवायसुभूतिरित्यादि। न कवि 

त्सज्नतौति। न क्विदभिनिवेशते। सखोक्ताथे द्रढय- 
नाह । कचिद्हमित्यादि । धमस्य चानुधमंमिति यथा 
प्रणिहितस्य शरून्यताधमस्य प्रतिपत्तिः । साधूक्तमित्याह । 
यत्खलु त्वमित्यादि । तथेव तत्कस्य हेतोरिवत्याश्ड्ादह । 
यद्यदेव हौत्यादि । रतदेव कुत इति । तत्कस्य हेतो- 
रित्याश्ङ्याह । (. 455. 2) सुभूतिर्हिं कौश्ित्यादि । 
कामादिधातुच्ये प्रत्येकं खद्मध्याधिमाचक्तेशप्रहाण- 
कारिणः द्श्नमागस्य श्रन्यतारूपेण दशितत्वाद्यथाक्रमं 
प्रज्ञापारमितामपि तावन्नोपलभ्यत इत्यारभ्य यावद्वर्ममेव 
तावन्नोपलभ्यत इति नवपदानि वाच्यानि। सामान्येन 
सवेधर्माणां कार्यकारण्योर नुपलम्भाद्यथासंस्यं सर्वधर्म- 
विविक्तविहारः, सवधर्मगनुपलम्भविदहदारश्र ग्राद्यः। यद्येवं 
बोधिसत्त्वः समान रव श्रावकाणां विद्ार इति चेदा । 
यः खलु पुनरित्यादि (. 455, 3) । तेषामिति तथागत- 
विदहारव्यतिरिक्रानामन्येषामनेन विहारेण ` विहर्तव्य- 
मिति । बोधिसत्वविहारानुशंसकथनेनैव महावोधौ द्भ 
नादिमागेसन्द शनाऽन्येषां निगदिता स्यात् । 

च्रभिसमयालङ्ारालाकायां प्रज्ञापारमिताव्याख्यायां 
सारपरिवतो नाम सप्रविंशतितमः ॥ 
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यथोक्तवोधिदर्शनादिमागेसन्द शनया सम्पन्नरहेतुकैर्मागे- 
द्शनाधिगमाद्धिकषुभिः कता पूजेत्याद । अथ खच्तित्यादि 
(ए. 456, 2) खदौतमान्दार वपुष्यदेवपुचसन्निपातो भिश्चणां 

पुष्यप्रा्तये पृवप्रणिधानवबलादित्येवावगन्तव्यम् । अधि- 
गमसम्पत्ययलाभादुत्तरोत्तराभिचृद्ध्थे प्रणिधानच्च छत- 
वन्त इत्याह । रवच्च वाचमभाषन्त इत्यादि । अथ खल् 
भगवन्नित्यादि । व्याख्यातम् । विंशतिकल्यसदहक्ाणौति । 

अपरिमितायुषो मनुष्यानारभ्य यावद शव्षायुषो जाय- 
न्तेऽयं शस्त्ररोगाभ्यां दुभिक्चेण च निगेमादपकषः प्रथमो- 
ऽन्तर कल्पः। तेभ्यो द् शवर्षयुष्केभ्यः कमेणोत्कषें गच्छन्तो- 
ऽशौतिवषसदखायुषो भवन्ति । पुनश्च तथैवायुरपकषें 
प्रतिपद्यमाना दशवर्षायुष इत्येवसुत्कषीपकषंभेदे ना्टा- 
द् न्तर कल्यास्ततोऽपि दशव्षायुष्केभ्य रवोत्कषें प्राप्रु- 
वन्तोऽशौतिवषंसहस्ायुष इत्ययसुत्कर्षो विंशतितमो- 
ऽन्तरकल्यः। तथा यावानेवान्येषामुत्कषेणापकषंणकाल- 
स्तावानेव प्रथमस्यान्तरकल्पष्यापकषेकालः, पथिमस्योत्कषं- 
काल इति समानकालाः सवे भवन्त्येवभेकेनान्तरकल्येन 
भाजनानां ध्वंसादेकोनविंश्प्या श्रन्योभवनादिंशतिमन्तर- 

कल्पान् लाकः संवतंते, विंशतिमन्तरकल्पान् संखत- 
स्तिष्ठति । तथेकेनान्तर कल्पेन भाजनाभिनिर्वतनादेकोन- 
विंशत्या वासनादिंशतिमन्तर कल्पान् लको विवत॑ते, 
विंश्तिमन्तरकल्यान् विदृत्तस्तिष्ठत्येवमश्ौत्यन्तरकल्य- 
संख्यावच्छि्नो महाकल्योऽयं भद्रकल्पादिस्तारकोपमस्तु 
कल्पो नैवं प्रिधानकुशलमुलाधिपतेयत्वेनातिदौ्त्वात् । 



४९२ अष्टाविंश्रतितमर्पारवतः | 

अतोऽपकषं रव काल्ञे यथोक्तान्तर कल्पप्रमाणेन कालस्य 

परिच्छेदादिंश्तिकस्यसहसाणौल्युच्यते । बोधिनिमित्ताथ- 
मेवान्येषां सम्यग्ग्न्याथादिदारेण प्रज्ञापारमिताप्रत्यपणं 
दितौयं कारणं वक्तमुपोद्वातयन्नाह। येऽदहि केचिदानन्द 
त्यादि ¢. 459, 3) । तथैव तत्कस्य हेतो रित्याश्ड्याइ । तथा 
दि मनुष्येधित्यादि । न प्रतिक्रोश्यन्तौत्यादि (. 460, 6! 
सप्तपदानि यथाकमं सवाीकारन्नतादिसत्ताभिसमयविलो- 

मनादिति वाच्यानि। न विसंवाद्यिष्यति प्रणिधान 

मिति। अनुत्तरबोधिविषये प्रहृत्तप्रणिधानम्। यद्यन्यथा- 
प्रणिधिकरणान्न विसंवाद्यिष्यल्येवं तत्क शलमूलं आ्रवक- 
परत्येकबुद्धत्वाय न द्ास्चति विपाकमित्यथेः। उपोद्ातं 
छत्वेदानौं तथागतस्म्बन्धेन द् परौन्दनाधेमाह । तस्मा- 
त्दोत्यादि । परोन्दामि प्रत्यपयामि। अनुपरौन्दामि 
पुनरपि प्रत्यपयामि । उद्गदणाद्थे प्रत्यपणादेवार्या- 
नन्दोऽस्या मातुः सञ्गगैतिकार इति केचित्। धारणाद्यथं 
भेव प्रत्यपणान्महावज्रधर रव ॒सङ्गोतिकार इत्यपरे । 
तच विप्रणश्नमन्यथाकरणसुत्सजंनं सर्वथा प्रत्या- 
श्यानम्। विसभरणममनसिकरणम्। पदसामन्तकः पदैक- 
देशः। कायचयप्रापणाद्यथाक्रमं माता जननौ जनयि । 
तस्मादेव सवेन्नतायाः समुत्पादनादाहारिका। मध्य 
परोन्दनाथेमाह । उद्रहौतव्येयमित्यादि (7. 461, 18) | 
अधिमाचपरोन्दनाथेमाह। यथा तदित्यादि । तत्तदिति 

कतव्यच्चेत्यादिना सम्बन्धः। तया हितैषितयेति (1. 462, 9)। 

तथागतदहितैषितया बोधिसत््वसम्बन्धेनापि खद्परौन्द- 
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नाथमाह । येऽपि त इत्यादि (1. 463, 11) । मध्यपरौ- 
न्दनाधेमाह । ये हि केचिदित्यादि (0. +6५, 3) । अधि- 
माचपरौन्दनाथैमाद । रुषा द्यानन्दे्यादि । बोधिप्रा्तये 
चाव्यवहितं खतः प्रच॒रतरमप्रज्नापारमिताभावनादिपुरछ- 
लशणं ठृतोयं कारणं कथयन्ना ह । सचेत्वमानन्द आ्रावक- 
यानिकानामित्यादि । रकक्षणलवमुहर्तमपौति क्षणादि- 
ग्रहणं यथाक्रमं तौष्णमध्यग्दिन्द्रियपुद्गलज्ञापनार्थम् । 

तचराध्वपयन्तः छणः विंशत्छणशतं पुनस्तत्कषणसे पुनः 
षष्टिलंवः। विंश्ल्लवा मुहहतः। 

स्वान््योऽपि हि वर्णणत्मा निमेषतुलितख्ितिः। 
इति न्धायात्कयं छशेनैकेन धमे देशयतौति चेद्च्यते । 

देशकबोधिसत्वाधिपत्याच्छछोतुः शणेनैकेन देशनाधरम- 
निभौसवतः प्रत्ययस्योत्यादात्, तेन तस्य धर्मो देशित 
इति व्यपदिश्यते । यथोक्तान्येव चौणि सम्यक्सम्बोधि- 
प्रात्निकारणान्यवगन्तव्यानि । तथा चोक्तम् 

बोधो सन्दभैनान्येषां तद्धेतोश्च परौन्दना । 
तत्राश्यनन्तरो हेतुः पुण्यबाहूल्यलक्षणः॥ १७॥ इति 

यथानिदिष्टकारणसदहितस्येव द् शनमागेस्य विकल्या- 
प्रतिभासने सामथ्यमिति प्रतिपादयितुमश्षोभ्यतथागत- 
सन्दशनानाभासगमनो दारणं कथथन्नाह । अथ खल् 
भगवाननित्यादि । तच सवगुणरलन्नाकरत्वात् सागरोपमा, 
गम्भौ रधमावबोधात् गम्भौरा, सर्वमार विषथातिक्रान्तत्वा- 
दश्षोभ्या। दाष्टान्तिकमथं वक्तुमाह । रवमानन्द् सर्वधर्मा 

# `का छकनक 

दति । चतुविधग्राद्यम्राहकविकल्पानां दशनमार्गेऽनभास- 
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सन्दशनाथे सर्वधा न चक्षपोऽप्याभासमागच्छन्तौत्यादि 
पदचतुष्टयम् । रतदेव समथैयितुमाह । तत्कस्य हेतोरि- 
त्यादि । रतदेवं कुत इति । तत्कस्य इतोरित्याश्घाद । 

निरौद्ा हौत्यादि । रतदुक्तं भवति । कल्पितो धर्मोऽ- 

जानको यस्मादाकाश्निरौोहकतया निरौहकस्तथा पर- 
तन्त्रोऽपश्यको यतो मायापुरूषोपमत्वेनाचिन्त्यः, परि- 

निष्यन्नोऽपि न कायंसमर्थो यस्मा दसम्भवत्वेनावेदक इति । 

उपसंहरन्नाह । एवं चरन्त इत्यादि । का पुनरियं महा- 

बोधियेदथे यथोक्तकारणचयसहायो द शेनमार्गोऽभिपेत 
इति। महाबोधिमुपोद्वातयनाह । सवशिक्षापरमपार- 

मितां महाबोधिमिव्यादि (0. 466, 2) । तथेव तत्कस्य 

हेतोरिव्याश्ड्याह । रषा हौत्पादि । उल्क्िप्य पुनरेव 
निश्िपेयुरित्युध्वसुन्ौय पुनरेव पातयेयुरित्यथैः। न च 
तेषामित्यादि विनेयजनप्रतिभासापेक्षयोच्यते। नतु भग- 
वतां विकल्पः समुदाचरति । तत्कस्य हेतोरित्या श्या ह । 
अप्रमेयेत्यादि निविकर्पत्वादिति भावः। नन्वन्यदानादि- 
शिक्षासद्धावे कसमात््रक्नापारमिताशिक्षा विधौयत इत्याह । 
यावत्थ आनन्द इत्यादि । सामान्येनो पोद्वातं छत्वेदानौं 

` महाबोधिखरूपं कथयन्नाह । अश्या हौत्यादि । छया- 
भावादक्षयन्नानखभावा महाबोधिः प्रन्नापारमिता। रत. 
देव तत्कस्य हेतोरित्थाश्ड्य॒कथयन्नाह । असत्वादिति 
(?. 467, 2) क्षयाभावादित्यथेः । एतदेव विस्तारयन्नाह । 

आकाशस्य हौत्यादि । तच प्रत्यक्षेण स्रूपपरि च्छेदः 
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प्रमाणम् । अनुमानेन विविक्ततावबोधः क्षयः । आगमे. 

नोभाभ्यां वा इयत्तावधारणं पयेन्तः। अयमभिप्रायः 

यथाकाशस्य द्रव्याभावमाचस्वभावत्वात््रमाणादि ग्रहौतं 
न शक्यते तथा मातुरपौति। रतदेव स्पष्टयनाह । 
तत्कस्य हेतोरित्यादि । ग्रन्धप्रमाख्कथनेन प्रमाणदिक- 

माख्यातमिति चेदाह । न मयानन्देत्यादि। प्रज्ञापार- 

मितायास्तच्वरूपाया इति भावः । कस्यास्ति प्रमाण- 

दिकं स्यादित्याह । नामकायेत्यादि। तच धमाणां खभा- 

वाधिवचनं नामकायाक्तेषामेव विशेषाधिवचनं पद्कायाः 

तदुभयाश्रयाक्षराणि व्यच््ञनकायाः। नामादिसखखभावा 

प्रज्ञापारमिता प्रमाणवद्धा सापि न मुख्यतः प्रज्ञापार- 

मितेत्यथैः । तदेव स्पष्टयितुमाह । तत्कस्य देतोरित्यादि । 

रतदक्तं परमा्थैतस्ताथागतं ज्ञानं प्रत्नापारमिता तद्मति- 

पाद्नादुपचारखत्या ग्नन्धात्मिका प्रज्ञापारमिता तत्वत 

इति। अत रव तक्वमधिक्षत्याद । न हि प्रमाणवतौय- 

मित्यादि। तच्चरूपायाः प्रमाणाकथने कारणं प्रच्छन्ना | 

केन पुनरित्यादि । परिहारमाह । अश्यत्वादित्यादि । 

विविक्तत्वादिति। उत्पादाभावेनानुत्पादज्ानखभावत्वा- 

दिप्यथैः। विविक्तस्येति । अनुत्यन्नस्य भावस्य ॒श्रन्यता 

नोपलभ्यते धर्मिंणोऽसच्चादिति भावः। अप्रमेयत्वादिति । 

छयोत्पादाभावेन प्रमातुमशक्यत्वात् । वैयध्विकतथा- 

गतानां शछषयानुत्पादन्नानप्रभावितत्वमित्याह । येऽपि ते 

श्रानन्द् इत्यादि । तत्छणिकानित्यतया शौणा प्रबन्धा- 

नित्यतया परिक्षीणा । उपसंहरन्ाह । तस्मात्तदोत्यादि 
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(7. 468, 12) । एतदुक्तम् । क्तौश्न्नेयावरणमलानामुत्पन्नानु- 
त्पन्नत्वेन कल्पितानां, 

धमधातुविनिसुक्तो यस्माइर्मो न विद्यते । 
इति धमंधातुखभावानामाकाश्स्येव निरोधोत्ादा- 

भावादेकानेकस्वभावकायकारणविचारकप्रमाणाद्युपपन- 
भाववैधूर्याह्गनकमलवद्ा यथाकमं मलानां योत्पाद्ा- 
भावादक्षयानुत्पादज्नानात्मिका सवधर्मीविपरौताधिगति- 
लक्षणा महाबोधिर्थथावत्मरह्ापारमिता धम॑कायोऽभि- 
धौयत इति । तथा चोक्तम् 

छषयानुत्पादयोन्छने मलानां बोधिरुच्यते । 

स्षयाभावाद्नुत्पाद्ात्ते हि ज्ञेये यथाक्रममिति ॥२८्॥ 

रवच्च तचे निर्दिष्टे केचिद्रहुलतरो पलम्भाभिनिवेशेन 

भावविनाशभिसन्धिना क्रौरे प्षौणमिति ज्ञानं छयन्नान- 
मनागतभावानुत्यादाभिस्न्धिना चानुत्पादज्नानं वशै- 

यन्तोति महाबोधिखशूपं विप्रतिपत्तिस्थानत्वेनाहत्य 
प्रतिपादयितुमाह । गम्भौरमिदमित्यादि । तथेवानु- 
वद् ननाह । अष्येत्यादि। आकाश्श्षयत्वात्सवधर्मानुत्पादत 
इति। आकाशस्येव क्षयाभावादर्माणाच्चोत्पादाभावेन 
छयानुत्पादन्नानात्मिका महाबोधिरक्षयेत्यथेः । आदि. 
कभिंकावस्थायासुपलम्भामिनिवेशेन भावनायां कस्मा- 
दोदशो प्रन्नापारमिताऽधिगम्यत इत्याह । कथं भगवन्नि 
त्यादि । नैष दोषो यस्मात्मयोगकालमेवारभ्य विनाशो- 
त्याद्विगतान्मायोपमान् सर्वधर्मान् भावयतीत्याइ । 
रूपाश्षयत्वनेत्यादि । प्रकारान्तरेणापि स्यष्टयन्नाह । रवं 
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खलु सुभूत इत्यादि । तचः पूवंजन्मनि कशवस्येद्ाविद्या 
तथा पुण्यादिकमावस्था संस्काराः तथेह जन्मनि प्रति- 
सन्धिक्षणे पञ्चसकन्धविन्नानम्। सन्धिचित्तात् परेण 
षडायतनोत्पादात्पूवं नामरूपम्। ततो यावदिन्दरिय- 
विषयविन्नानचिकसन्निपातो न भवति, तावत्षडायतनम् । 
यावदेदनाचयकारणपरिच्छैदसमर्थो न भवति, तावत् 
विकसन्निपातात्स्पशंः। मैथुनरागात्प्राक्सुखाद्यनुभवावस्था 
वेदना । विषयपयेषणवस्थातः प्राक् कामगुणमैथ॒नराग- 
समुदाचारावस्था दृष्णा। विषयपयेषणावस्थोपादानम्। 
विषयप्राप्तिहेतुपरिधावनोपाजिंतपौनभविकं कम॑ भवः। 
तेन कमणाऽयत्यां पुनः प्रतिसन्धिर्जातिः। ततः परेण 
यावदेदनावस्था सा जरामरणमित्या्न्तयोदं दे मध्यस्ा- 
विति चिकाण्डो दाद् शङ्गः प्रतीत्यसमुत्पादोऽस्य शछया- 
भावादाक्षयत्वेनेति पूववत् । शणश्चलोच्छेद्रदितत्वेनान्त- 
दयवजिता प्रतौत्यसमुत्याद्व्यवलोकना । अनाद्न्तमध्य 
तमिति। माथोपमत्वेन जन्मनाश्स्ितिविर हितं प्रतीत्य 
समुत्पादं व्यवलोकयति । इत्यंभूत रख प्रतौत्यसमुत्पादो 
ग्रा इत्याह । एवं व्यवलोकयत इत्यादि (. 469, 11) । 
तच मनसिकारोऽक्षयाभिनिहरः। उपायकोश्लं प्रतीत्य- 
समुत्पाद् विचारणा । तदेव कथयन्नादह। कथं प्रन्नापार- 
मितायामित्यादि । संहृतेस्तच्युच्छेद इति चेदाह । रवं 
खलु पुनरित्यादि (. 40. 10) । अहेतुकमिति संख्या 
हेतो विद्यमानत्वात् । नित्यमित्यादि । तवोत्पाददेतो- 
रसत्वान्नित्यः। उत्यन्नस्य विनाशभावाद्ुवः। आविभाव- 

63 
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तिसेभावरूपेख विवतंनाच्छाश्चतः। अवस्थान्तरप्रा्ि- 

विरहादविपरिणामधर्मकः। कथं पुनरुपलभ्यमानरूपादौ- 

नक्षयाकारेणभिमुखौकुयादित्याहइ । यस्मिन् समये सुभूत 

इत्यादि । रूपादिसर्वधर्मानुपलम्भेन सवौत्मधमग्राह- 

प्रहाणादश्नमारगव्यापारे द्योतितः स्यात्। यस्मादेवं सवं- 

धमीद नमतो ये भावविनाशभिसन्धिना क्षौशे छौणमिति 

ज्ञानं सछषयन्नानं भावानुत्पादाभिसन्िना चानुत्पन्नेऽनुत्पन्न- 

मिति ज्ञानमनुत्पादज्ञानं वशेयन्ति, तेषां छयानुत्पाद्- 

वेकल्यादेतज्च्ानं न घषटते। तथा द्युत्यन्नानुत्पन्नयो- 
यथाक्रमं छयोत्यत्तिविधातलशणएनिरोधेनानिरुद्वायां पर- 
मा्थैतस्तथतारूपाथां प्रतो सत्यां कतरदिकल्पादि- 
रूपमुत्नं क्षीणं कतर चानुत्पन्नमनुत्पत्तिधर्मकं जातं द शंन- 
मागेबलेन वितथभावाभिनिवेशिनां वादिनां। यावता नैव 

किञ्ित्। तस्माद्यथोक्तमेव शछयानुत्पाद ज्ञानं प्रतिपत्तव्यम् । 

तथा चोक्त- 

प्ररतावनिर्ब्लायां दशेनाख्येन वत्म॑ना । 
विकल्पजातं किं षरौणं किञ्वानुत्पत्तिमागतम्॥ १९ ॥ इति 
अन्यथा ताच्िकधम॑सक्वोपगमे भगवतः सर्वथा 

विकल्यक्लेशन्नेयावरणप्रहाणं दुरुपपादं स्यात् । तथा 
युदयव्ययश्रन्यत्वान्नारूयात्मेति विभावयन्नात्माभिनिवेशं 
परित्यज्य तदिविक्तस्भावं स्कन्धादिकं प्रतीत्यसमुत्पन- 
मुदयव्ययधमंकं समुपलभ्य नौलतदधियोः सदहोपलम्भ- 
नियमाचित्तमाचमेषेदं न बाद्यार्थोऽस्तौति मनसिकु्व- 
नपरित्यक्तयाहकाकारचित्ताभिनिवेशो बाद्यार्थाभिनिवेशं 

तिर्त्य ग्राह्याभावे ग्राहकाभाव इति निध्यायंस्तामपि 
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` माहकाकारलक्षणां विज्नप्तिमाचतामवधुयादइयन्नानमेव 
केवलं भावतो भावरूपमिति नित्य तदपि प्रतीत्य 
ससुत्पन्नत्वान्मायावन्निःसखभावं तत््तोऽपगतैकान्तभावा- 
भावादिपरामशेषूपमिति भावयन् भावनाबलनिष्यत्तौ 
केषाच्चिन्मणिरूप्यादिज्ञानवदुत्सारितसकलखान्तिनिमि- 
त्ताया मायोपमात्मप्रतिभासधियो निरविकल्पायाः कथजच्ित् 
परत्यात्मवेद्यायाः समुत्पादे ज्ञेयावरणं सम्यग्योगो प्रजघ्यात्। 
अन्यथा परेः सवदा आकाशस्य द्रव्याभावमाचरूपधारश- 
वद् नाधेयानपनेयस्वरूपधारणाद््म्ाणं छएणिकानां ज्ञान- 
माचषूपाणं ज्ेयलषणानाञ्च यदि परमाथतो विद्य- 
मानता स्यात्तदा प्रतिपक्षभावनया आकाश्ष्यैव तेषां 
न किञ्चित् क्रियते। अतो भावाभिनिवेशविप्याीसा- 
विनित्या यद्धगवतः सवथा क्तेयावरणप्रहाणं ध्मणाच्च 
यत्सत्तो पगम्यते तत्पर स्पर विरुद्वा्थाभ्युपगमे विस्मयस्थानौयं 
भवेत् । तथा चोक्तम् । 

सत्ता च नाम धमाणां ज्ञेये वावरणशक्षयः । 
कथ्यते यत्रे: शस्तुरच विस्मौयते मया ॥२०॥ इति 

यस्मादेवं भावाभिनिवेशेन सुक्ेरनुपपत्तिरतोऽपवाद्- 
समारोपरूपमपनयनप्रक्षेपं कस्यचिर्मस्याक्त्वेदमेव प्रती- 
त्यसमुत्पन्नं संरेत्या तथ्यरूपं रूपादिनिःसभावादिरूपतो 
निरूपणोयमेवञ्च मायागजेनापरमायागजपराजयवदि- 
प्यासनिरेत्या तच्वद शैः विमुच्यत इति प्रतिपत्तव्यम् । 

तथा चोक्तम् । | 
नापनेयमतः किंञ्चित्प्र्ेप्तव्यं न किञ्चन । 
द्रष्टव्यं भ्रूततो भूतं भ्रूतदर््णे विमुच्यते ॥ २१॥ इति 



५०० अद्टाविंशतितमपरिवतंः। 

यथोक्कताविपर्ययस्ततच्छभावनया सकलविपक्षधमतिक्रम 

इति । माराणां वैमनस्यप्रतिपादनेनाद। यस्मिन् समये 

सुभूत इत्यादि (. 471, 16) । पूववत् तत्कस्य हेतोरित्या- 

शङ्धाह । प्रन्नापारमिताविहारेण हीत्यादि (- 472. 1) । 

उपसंहरन्नाह । तस्मात्तद्यत्यादि । ननु सुखतो दश्न- 

मार्गस्य महाबोधिकारणत्वात्कथं प्रन्नापारमितायां चरि 

तव्यमित्यक्षमिति। तत्कस्य देतोरित्याश््य। प्रतमेव 

दर्शनमा्गं विस्तरेण वक्तमाह। प्रन्नापारमितायां हौत्यादि। 

प्रतयेकमेवं निर्दिश्य समुदायत्वेन वक्व पुनरप्याह । प्रत्ना 

पारमितायामित्यादि । षट्पारमितापुणधिवचनमेतद्यदुत 

प्रज्ञापारमितेति। प्राग्वचनात् प्रज्ञापारमिताचर्यधैव 
षट्पारमिता भावनापरिपूरिं गच्छन्तौत्यथेः। इह तु 
गरन्धसंक्षेपस्याभिप्रेतत्वाद् पलषणत्वेन प्रत्येकं दानादिपार- 

मिताचयंयापि षडेव पारमिता भावनानिष्यत्तिं प्रतिपद्यन्त 

इत्यवगन्तव्यम् । तथाचोक्तं पच्चविंशतिसादखिकायाम् । 

“इह सुभूते बोधिसत्वस्य दानं ददतः सत्वेषु मैचं काय- 

वाद्मनस्कमं प्रत्युपसितं भवत्येवं शौलपारमिता । तस्यैव 
प्रति्राहकाणमाक्रीश्परिभाषादिक्षमणेन क्रान्तिपार- 

मिता। तस्यैव याचकाक्रोश्परिभाषादिभिदानोत्सादा- 

परित्यागादौयपारमिता। तस्येव च तद्दानं स्वाकार- 
ज्नतायां परिणमयतः आवकंप्रत्येकवुद्वभूमिविघ्ेपचित्ता- 
भावेन ध्यानपारमिता । तस्येव दानं द्द्तो मायाबुदि- 

प्रल्युपस्थापनेन कस्यचिदुपकारापकारादश्नात्म्रन्नापार- 
मिते"ति। एवं शोलं रक्षतो यावत्प्रज्नां भावयतः प्रत्येकं 



ऋभिसमयालङ्रालीकः। ५०१ 

षट्पारमितापरिपूरि संग्रहो यथा खं वाच्यः । तस्मादेत- 
दुक्तं भवति। दानादिषट्पारमितानां प्रत्येकमेकैकभावे 
दानादौ यः परस्पर सर्वपारमितासंयहः, सोऽवैकश्षणिको 
मुधामिसमये दुःखधर्मन्नानश्ान्तिसंखृहौतस्िमण्डल- 
विशु्िप्रभावितः षटिंश्द्ाकारनिजातो द्शनमार्गो- 
$वसातव्य इति । 

तथा चोक्तम् | 
रुकैकस्येव दानादौ तेषां यः सङ्कहो मिथः | 
स रकक्षणिकः छन्तिसङ्गहोतोऽच कुपथ ॥ २२॥ इति 
रवविधविकल्पानां प्रागेव प्रहाणसम्भवात् कथमस्यां 

प्रकषेपयन्ताधिगमा वसायां प्रहाणं निर्दिश्यत इति चेत् | 
नायं दोषो यस्माल्सूख्छगुद्यानुप्रवेशमहाभिन्नाविबन्धक- 
सम्मोहा तदजं च दशम्यां भूमौ प्रहौयत इत्यार्य- 
सन्धिनिर्मोचनादिखचे पयते। तस्मा्यथोक्तसवासनसं- 
मोदहनिद्ानसमुच्छेदेन निद्ानिनमेवंविधम्राद्यग्राहकचलु- 
विकल्पानां प्रकर्षपर्यन्ताधिगमस्वभावत्वेन दशम्यां भूमौ 
प्रतिविद्धे मूधामिसमये नियमात् प्रहाणं प्रतिपद्यते । 
अन्यच काद् चित्कं प्रहाणमिति पूर्वाचार्याः । मन्दबुन्ञौनां 
वयुत्याद्नाद्नुग्रहाभिप्रायेण यथानिदिष्टविकल्यानां विषय- 
भेदात् प्रत्येकं नवधा मेदः कतः । तौश्एव्धौनामवन्ना- 
निराकरणाय नातिप्रभेदस्तथा प्रतिपक्ाणामित्यवगन्त- 
व्यम् । अयं पुनरिह समासाथेः। यथोदिता याद्यग्रादक- 
विकल्पाः सवं रव विप्यणससमुत्थाः। स च विपर्यासो- 
ऽनादिकालौनभावाद्यमिनिवेशलक्षणस्तस्मादिपरोतालम्ब - 
नाकारतया तददिरोधिनैःखाभाव्यन्नानाव्मरहीयत णव । 



५०२ सद्ाविं श्रतितमपरिवतंः | 

तस्मिन् प्ररौणे तन्मला ग्राद्यविकल्यादयः कथमवस्थान 

लभेरन्निति अस्मिंश्च द्श्नमागं समुत्पन्ने कामरूपा- 

रूष्यधातुभेदेन प्रत्येकं चतुविकल्यनवप्रकारतयाऽष्टोत्तर- 

प्रतग्राद्याहकविकल्यप्रहाणेन तत्संग्हो तविकल्यज नक- 

वासनाक्तेशष्टोत्तरश्तप्रहाणं प्रतौत्यससुत्पादधमेतयोप- 

लभ्य तच वशित्वाथें तामेव पुनःपुनभावयतौत्यादह। सवाणि 

चोपायकोशल्यानि इत्यादि । दशनमागप्रा्तो योगौ 

करैशक्तेयावरणभयाभावात् सिंहविजुभ्भितं नाम समाधिं 

समापदयोत्तरकालमविद्याप्रत्ययाः संस्कारा इत्याद्नुलोमं 

जरामरणनिरोधो जातिनिरोधादित्यादि प्रतिलोमं 

प्रतौत्यसमुत्पादं निरूपयति । इद मचोपायकोशलं प्रति- 
पत्तव्यम् ॥ 

तथा चोक्तम् । | 

स समाधिं समापद्यं ततः सिंहविज्भ्भितम् । 
अनुलोमं विलोमच्च प्रतौत्योत्पाद मोक्ते ॥२३॥ इति 

द्श्रनमागेमेवमभिधाय विपष्षप्रहाणादिकमाधारप्रति- 

पत्तिपूर्वैकं सुबोधमित्याधारं भावनामागे वक्तुमाह । सर्व- 
पायकौश्ल्यानि सुभूत इत्यादि । सर्वोपायको शल्यमच 

भावनामागेः। स पुननवानुपुवेसमापत्तिसङ्गहौतस्ताः 

पुनरवस्कन्दसमापत्तिसङ्गहौता इत्धवगन्तव्यम् । तस्मादे- 
तदुक्तं भवति । प्रथमध्यानमारभ्य यावन्निरोधं गत्वा ततो 
निरोधमारमभ्य यावत्मरथमध्यानमागम्येवमनुलोमप्रतिलोम- 

क्रमदयेन चतु्यानचतुरारूप्यनिरोधलश्षणा नवसमा- 
पत्तौगेत्वाऽऽगम्थ पुनः प्रथमं ध्यानं समापद्य ततो ब्युत्धाय 



अभिसम यालङ्गारालोकः । ५०३ 

निरोधमेवं यावन्नेवसंज्नानासंन्नायतनानिरोधं समापद्य 
ततो व्युत्ायानन्तरसमापत्तिमालग्न्य कामावचरं विन्नानं 
मयौदारूपेणावस्थाप्योपायकोशल्यबलेन व्युत्थाय तदेव 
विक्ञानमसमाहितमासुखौक्त्य ततो निरोधं तलोऽसमाहितं 
ततो निरोधमेकं परित्यज्य नैवंसंज्नानासंन्नायतनं ततोऽ- 
समाहितं ततो इयं परित्यज्याकिच्वन्धायतनं ततोऽसमा- 
हितमेवं यावदष्टौ परित्यज्य प्रथमं ध्यानं समापद्य ततोऽ- 
समाहितमित्येकादिपरित्यागेना निरोधं यावददिसदश्दारेण 
गच्छतौत्यतुल्यगामवस्कन्दसमापत्तिं वशित्वलक्षणां भावना- 
मागंखभावां सर्वोपायकौश्ल्यात्मिकां परिग्रहौतुकाभमेन 
प्रन्नापारमितायां चरितव्यमिति ¦ 

तथा चोक्तम्- 
कामात्तमवधोकछत्य विज्ञानमसमादहितम् । 
सनिरोधाः समापत्तौगेत्वाऽऽगम्य नव दिधा ॥ २४॥ 
रकदिचिचतुःपञ्चषट्सप्ता व्यतिक्रमात् । 
अवस्कन्धसमापत्तिरनिरोधमतुल्यता ॥ २५॥ इति 

पच्चविंश्तिसादसिकायाममुमेवाथमधिक्ृत्य विस्तरेण 

पुनरिह सुभूते बोधिसत्वो महा सत्त्वो विविक्तं कामैविविक्तं 
पापकैरकुशलैर्धमेः सवितकंसविचारं विवेकजं प्रीतिसुखं 
प्रथमध्यानसुपसम्पद्य विदहरतौत्याद्यमिधानान सन्देहः 
कायंः। यसूवाह । 

गत्वाऽऽगम्य दिधा भ्रूमिरष्टौ श्िष्टेकलंधिताः। 
वयुत्रान्तकसमापत्तिविसभागदतौयगा ॥ इति 

वचनात्कथमेवमवस्कन्दसमापत्तिरिति । किं खलु 
वायसस्य पायसेन सालक्षए्वमन्यदेवेदं प्रस्थानम् । 



अभिसमयालङ्गरालोकः | ५०५ 

भावनामागेमेवममिधाय तच प्रहेयश्वतुर्विधो याद्य- 
ग्राहकविकंल्पः विपक्षप्रतिपक्षप्रतिपादनपरत्वेन वक्तव्य 
इत्युपोद्वातयन्नाह । पुनरपरमित्यादि (1. 425. 2) । तच 
च प्रथमो ग्राद्यविकल्पो विषयभेद न्नवधेति । प्रथम- 
विकल्पाथमाह । सर्वधर्मीसङ्गतः प्रक्ापारमितानुगन्त- 
व्थेति। सवेधम॑संक्षेपविकल्पप्रहाणाथे सर्वधर्मानभि 
निवेशद्धावनामार्गो भावयितव्यः। र्वमुत्तरचविकल्याधि 
कारे प्रन्नापारमितार्थो भावनामार्गाथं इत्यवगन्तव्यम् । 
दितोयविकल्याथेमाह । सर्वधर्मासम्पेदत इति धर्म- 
विस्तर विकल्पप्रहाणाथे सर्वधर्माणां धर्मधातुरूपेण- 
सम्भेदादेकरूपत्वात् । दठतौयविकल्पाथमाह । सर्वधर्मा 
सम्भवत इति तथागतसानाथ्याभावविकंल्पप्रहाणाथे 
सवेधर्माणां तत्वेनानुत्पादात्। चतुथविकल्यार्थमाद । 
सवध्मानिविकारसमा इति । प्रयोगमा्गुणाभाव- 
विकल्यप्रहाणाथे सर्वधर्माणां धर्मधातुनानिर्विकारेण 
तुल्यत्वात् । पच्चमविकल्या्थमाह । सर्वधर्माणामनात्मा- 
विन्नप्तितः प्रन्नातुबोधनत इति । दशनमार्गगुणाभाव- 
विकल्यप्रहाणथे सर्वधर्माणामनात्मरूपेणाविक्ञानरूप- 
मिति प्रक्ञयाऽवबोधात् । षष्टविकल्पाथेमाद । सर्वधर्मा 
नाममातैण व्यवह्ारमातरेणाभिलप्यन्त इति। भावनामागे- 
गुखभावविकल्पप्रहाणाथेमन्तजंल्यबदिजंल्पमावेण सर्व- 
धमाणां संटत्याभिलपनात्, बदि्जल्ये तु कस्यचिद्भि- 
निवेश इत्याह । व्यवहार शरेत्यादि। सप्तमविकल्पाथमाड । 



५०६ ऊनचिंएत्तमपररिवतेः। 

स्वधम अव्यवदहारा इत्यादि । प्रयोगमागविकल्पप्रहाणाथं 

सर्वधर्माणां मायोपमत्वेन श्रुतचिन्तालोकिकलोकोत्तर- 
ज्ञानैर्यथाक्रमममिलपयितुमशक्यत्वादव्यवहाराऽव्याहारा- 

व्यवहृताव्याहृतत्वेन । अष्टमविकल्पाथैमाह । सर्वधमौ- 

प्रमाणत इति । दूर्शनमार्गविकल्यप्रहाणाथें धर्मधातुरूपेश 

सर्वधर्मणामप्रमाणत्वात् । तदेव स्पष्टयन्नाहइ । रूपा- 

प्रमाणत इत्यादि। नवमविकल्पाधेमाह । सर्व॑धर्मानिमि- 

तत॒ इति। भावनामार्मविकल्यप्रहाणाथे सर्वधर्मणां 

श्रन्यत्वेनानिमित्तत्वात् । रुतद्क्तं॑स्यात् । संक्िप्तरुचि- 

सत््वानुग्रदेण धर्मसंक्षेपे विस्तर रुचिसत्वानुकम्यया धम- 

विस्तरे यथाविदहितार्थानानुष्ठानेन बुद्धसानाथ्यापरिमरदे 
समुत्यन्निरुडत्वेन प्रयोगमागेगुणाभावे मम्यगुत्यत्ति- 
वेधुर्यादश्नमागंगुणाभावे अनागतासत्त्वेन भावनामागे- 
गुणाभावे शन्तत्वादिना निर्वाण्प्रयोगमागे श्रन्यताभि- 
निीरत्वेन दरशनमारगे नैःखाभाव्यभावकत्वेन भावनामागे 
च मायोपमतया प्रदत्ति्मया कायेत्येवं प्ररत्तिपक्षाधि- 
शानः प्रथमो ग्राद्यविकल्यो नवप्रकारो भावनामागे- 

प्रयोगावसायां बोधिस्लानां प्रहेयस्तत्तत् प्रतिपक्षावस्था- 
प्रतिपादनेन व्यतिरेकमुखेनोक्त इति । तथा चोक्तम्, 

संक्षेपे विस्तरे बद्धैः सानाथ्येनापरियरदे । 
चेकालिके गुणाभावे श्रेयसस्तिविधे पथि ॥ २६॥ 
रको ग्राद्यविकल्पोऽयं प्रयोगाकार गोचरः । इति 

प्रथममेवं निर्दिश्य दितौयो याद्यविकल्यो नवप्रकारो 
वक्तव्य इति। प्रथमविकल्पाथमाइ । सर्वधर्मनिर्वेधत इति 



ऋअभिसमयालङगरालकः | ५०७ 

बोधिचित्तानुत्पाद् विकल्यापनो दाथ सर्वधर्माणां धर्मधातु- 
रूपेणाधिगमात्। दितौयविकल्पाथेमाद । सर्वधर्मप्रकृति- 
परिशुद्धित इति (. 476, 1) । बोधिमण्डामनसिकार- 
विकल्पापनोदा्थे सर्वधर्माणां सखभावविशुहिपरिज्नानात् । 
ठेतौयविकल्याथेमाह । सरवेधर्मावचनत इति । आवक- 
यानमनसिकारविकल्मा पनोदनाथे सर्वधर्माणां वाक्य- 
थातिक्रान्तत्वात् । चतुधैविकल्पाथेमाह । सवेधर्माणाम- 
निरोधतः प्रहाणसमतयेति । प्रत्येकबद्धयानमनसिकार- 
विकल्यापनोदाथे सवंध्मणमुत्पादाभावेनानिरोधात् 
प्रहाणतुल्यत्वेन । पच्चमविकल्पाधमाह । स्व॑धर्माणां 
निवाणप्रा्तित इति । सम्यक्सम्बोधेरमनसिकारविकल्पाप- 
नोदा्थे तथतासमतया सवेधमीणां निवणाधिगमात् । 
षष्ठविकल्पाथमाह । सवधम इत्यादि । भावना विकल्पाप- 

नो दाथेमतोतानागताध्वनो र सत््वाद्यथाकमं नागच्छन्ति 
न गच्छन्तिःतस्मादजानानाः सन्तो धमी वतमाने 
नोत्पन्ना धमधातुरिवात्यन्तानुत्पादात् । सप्तमविकल्या्थ- 
माह । आत्मपरादश्नत इति । अभावनाविकल्पाप- 
नोदा्थे सख्परानुपलम्भात्। अष्टमविकल्पाथैमाह । 
स्वधर्मा इत्यादि । नैवभावनानाभावनाविकल्पापनो- 
दाथैमुत्पादादिदोषाभावादार्या भावनार्दर्ईन्तो यस्मा- 
न्मायोपमत्वेन स्वभावविशुडत्वात् । नवमविकल्पा्थ॑माह । 
अपहृतभारा इति । अयथाथैविकल्पापनोदाथे क्ञोश- 
ज्तयावरणभाराभावाद्पहृतभारत्वेन । रतदुक्तं भवति । 
कल्याणमिचादि वे कल्या दोधिचित्तानुत्पारे विशि्टवुद्धा- 
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लम्बनपुण्याभावाद्योधिमण्डामनस्कारे श्रावकगोचत्वात्त- 
द्यानमनस्करणे प्रत्येकवद्गोचत्वात्तदयानामुखौकरणे प्रन्ना- 
पारमिताप्रतिपत्तिवेधुयात्सम्यक्सम्बोध्यमनस्करणे सोप- 
लम्भत्वेन भावनायां निरूपलम्भवत्वेनाभावनायामनुप- 
लम्भाननुपलम्भत्वान्नभावनानाभावने विपरोताभिनिवे- 
शदयथा्ेत्वे च भावाद्यमिनिवेशणद्ष्टत्वेन निटत्तिमया 
कायेत्येवं निदृत्तिपक्षाधिष्ठानो दितौयो ग्राद्यविकल्पो 
नवप्रकारो भावनामागें चित्तचैत्तप्रदत्यवस्थायां बोधि- 
सत्वानां प्रदेयस्तत्तत्रतिपक्षावस्ाप्रतिपादनेन व्यतिरेक- 

मुखेनोक्त इति । तथा चोक्तम् । 

दितौयश्ित्तचैत्तानां प्रृत्तिविषयो मतः ॥ २७॥ 
अनुत्पादस्तु चित्तस्य बोधिमण्डामनख्िया । 
हौनयानमनस्कारौ सम्बोधेरम न्तिः ॥ २८ ॥ 
भावनेऽभावने चैव तदिपर्यय रव च । 
अयथाथेश्च विक्तेयो विकल्पो भावनापथे ॥ २९ ॥ इति 

दितोयमेवं ग्राद्यविकल्यं निर्दिश्य प्रथमग्राहकविकल्यो 
नवप्रकारो वक्तव्य इति । प्रथमविकर्पाथैमाह । सव- 
धमोदेशप्रदेश्त इति। सच्चप्र्नप्तिविकल्यनिरासाथे सर्व- 
धर्माणां प्रत्या धर्मधातुखभावत्वेन सामान्यविशिष्टदेश- 
विविक्तत्वात् । तदेव स्यष्टयन्तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याइ । 
रूपं हौत्यादि । प्रकतिखभावत इति । श्रन्यताग्रकृतित्वेन 
सामान्यविशेषदेशविविक्रखभावत्वात् । दितीयविकल्पाथ- 

माह । स्वेध्मनिरोषमरह्वादनत्वादिति । र्मभ्र्चतति- 
विकल्यनिरासाथं सर्वधर्माणां निरोधस्य श्रन्यतोरकरूणा- 
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दप्रमाणगुखगभेत्वेन हषंकरंणात् । ठतौ यविकल्याथैमाइ । 
अरत्यविरतित इति । अश्रन्यत्वविकल्पनिरासाथे सर्व- 
धममेषु मायोपमत्वेनाभिनिवेशशनभिनिवेशवियो गात् । 
चतुथेविकल्पाथेमादइ । अरक्ताविरक्ततयेति। सक्ति- 

विकल्पनिरासा्थे सवेधमाणां धमधातुस्वभावेन रागा- 
राग विविक्तत्वात् । तदेव कथयितुं तत्कस्य इेतोरित्या- 
शङ्ाह । रूपं होत्यादि। सतत्वेनेति। तत्छपर्याय 

रव सतत्चशन्दो द्रष्टव्यः । पञ्चमविकल्पाधेमाइ । प्रति 

परि शुदधत्वादिति । सवेधमप्रविचयविकल्यनिरासा्थं सव- 

धर्माणां स्भावानुत्यन्नत्वेन परि शत्वात्। षष्ठविकल्पाथै- 
माद । स्वधर्मा इत्यादि । वरदेशविकल्मनिरासाथे 

मायोपमत्वेन सङ्गगसङ्गविगमादसक्त्वेन सर्वधर्माणाम् । 
सप्तविकल्पाथेमाह । बोधिरित्यादि (. 477. 1) । यान- 
चितयनियाणविकस्पनिरासाथेम् । 

धमधातुविनिमुंक्तो यस्माद्वर्मो न विद्यते । 
इति बुद्क्ञानावबोधनतया सवेधर्माणं बोधिसखभावत्वेन। 

अष्टमविकल्याथेमाह । सवधमश्रन्यानिमित्त इत्यादि । 

द्क्षिणाऽशुडिविकल्यनिरासाथेम्। सवधमांणां चिवि- 

मोक्षस्वभावत्वेन । नवमविकल्याथेमाह । सवधरमाभेषज्य- 

मित्यादि । चर्याविकोपनविकल्यनिरासाथेम्। नैचौ 
खषूपतया देषादिदोषप्रश्मनेन सर्वधर्माणां मैषनज्य- 

स्वाभाव्यात् । रुतदुक्तम् । द्रव्यसदनुपपत््या सच्वप्रन्नपतौ 
प्रतिभासमाचत्वात् सर्वधमप्रत्रतो सर्व॑चगत्वात् सर्वा- 
कारन्नतादिधर्माश्रन्धत्वे सर्वथाभिनिवेशप्रहाणडर्मसक्तौ 
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निःखभावावयोधेन धर्मप्रविचथे समुदेशकरणेन व्द- 

देकरशे रूपादयुपलम्भत्वाद्यानचयनिर्यणे सम्बगप्रति- 

पन्बत्वेन दश्िणाऽशद्धौ दानादुपलम्भप्रपिपत््या च्या- 

विकोपने च द्रव्धसन्नेवात्मा मादक इत्येवं द्रव्थसत्पुरुषाधि- 

छान प्रथमो ग्राहकविकल्यो नवप्रकारो बोधिसच्लानां 

भावनामार्मप्रयोगावस्थायां प्रहेयस्तत्प्रतिपश्षावस्धाप्रति- 

पादनेन व्यतिरेकमुखेनोक्त इति । तथा चोक्तम् । 

ग्राहकः प्रथमो नेयः सत्वप्रन्नप्िगोचरः । 

धर्मप्रनन्यश्रन्यत्वसक्तिप्रविचयात्मकः ॥ २०॥ 

छते च वस्तुनो यानितये च स कौत्तितः । 

दकिणाया अशुद्ध वा चर्यायाश्च विकोपने॥३१॥ इति 

प्रथममेवं ग्राहकविकल्पं निर्दिश्य दितौयो ग्राहकः 

विकल्पो नवप्रकारो वक्तव्य इति प्रथमविकल्याथेमाह । 

सर्वधर्मा मैचौविदहारिण इत्यादि । सवाकारङ्तावरण- 

सम्मोदविकल्पापनयना्थं सर्वध्मभणाञ्चतुनरद्यविदहार- 

खाभाव्यात् । दितौयविकल्याथैमाइ । सवेधमां ब्रह्मभूता 

दूत्यादि । मा्॑न्नतावरणसंमोहविकल्पापनयनाथें सवे- 

दोषाणामदेतुत्वेनानुत्पादकत्वात् स्वेधर्माणं निवौण- 

रूपत्वेन । ठतौयविकल्पाथैमाह । सवेधमणामित्यादि । 
सर्वन्नतावरणसंमोहविकल्या पनयनाथे स्वभावानां प्राथे- 

नाप्रतिघविविक्तत्वेन। चतुथैविकल्याथेमादहद । समुद्रा 

परयन्ततयेति । सर्वशान्तमागैसंमोहविकल्पापनयना्थें सर्व- 

धर्मां दशवलादिगुणर नदेतुत्वेन ससुद्रसमत्वात्, 

समुद्रापर्यन्तत्वेन । पञ्चमविकल्याथैमाद । गगनापयन्त- 
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तयेति। तथागतादिसंयोगवियोगसंमोहविकल्यापनय- 
नाथे सर्वधर्माणां श्रन्यत्वेन गगनसमत्वाद् गगनापर्यन्त- 
तया । षष्टविकस्याथेमादह । मेरुविचिचतयेति। असमत्व- 
संमोहविकल्यापनयनायथं सर्वानिष्टोपनिपाताशोभ्यत्वेन 
मेरुसमत्वात्, सवधर्माणां मेरुविचिचत्वात्। सप्तम- 
विकंल्पाथेमाह । रूपापयन्ततयेति। दुःखादिसंमोह- 
विकल्पापनयनाथें धर्मधातुखरूपत्वात् प्रन्नादौनामपर्यन्त- 
त्वेन । अष्टमविकल्पाथेमाह । खयर श्लौत्यादि । कैश 
प्रशतिसंमोदविकर्पापनयनाथें प्रकतिप्रभास्वरत्वेन दर्य- 
मण्डलरश्म्य॒त्पादसमत्वात् सवधर्माणां खर्यरश्मिमर्डला- 
पर्यन्तावभासनतया । नवमविकल्पाधथमाह। सर्वश्ब्दा- 
पयन्ततयेति। अद्यसंमोहविकल्पापनयनाथे नाम- 
माचसखभावेन सर्वशन्द्ापर्यन्तसमत्वात्सर्वधर्माणां सर्व- 
शब्दापयन्ततया प्रज्नापारमिताऽनुगन्तव्या । रुतदुक्तम् । 
सर्वाकारापरिज्नानेन सर्वाकारक्नतावरणसंमोदहे स्वै- 
मा्गापरिज्ञानेन मागेतावरणसंमोदहे सववकू्वपरि- 
ज्ञानेन सवेन्नतावरणसंमोदहे प्रन्नापारमिताऽपरिन्नानेन 
सवेशान्तमागेसंमोदहे तथताक्तेयकूपाद्यपरिन्नानेन तथ- 
तादिसंयोगवियोगसंमोहे मारादिखशूपापरिक्नानेना- 
समत्वसंमोहे यथारुताथेग्राहित्वेन दुःखादिसत्यसंमोदे 
रागादिखभावापरिज्ञानेन क्लैष्प्रद्निसंमो रहे ग्राद्यग्राहक- 
लघ्षणापरिज्ानेनादयसंमोदहे च । सत्छप्रप्तितद्यव- 
स्यापनप्रतिभासमानदहेतुविषयः प्रक्नप्िसन्नेव आत्मा 
ग्राहकं इति प्रन्नतिसत्पुरुषाधिष्ठानो दितौयो ग्राहक- 
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विकल्पो नवप्रकारो भावनाभागेचित्तवेत्तप्रटच्यवस्थायां 

बोधिसक्लानां प्रदेयस्तत्तत््रतिपश्षावस्याप्रतिपाद्नेन व्यति- 

रेकमुखेनोक्त इति । तथा चोक्तम् । 
सन्छप्रन्नसितद्घेतुविषयो नवधाऽपरः । 

भावनामागसम्बद्धो विपक्षस्तदिघाततः॥ ३२॥ 

सर्वज्नतानां तिखणां यथासं चिविधादइतो । 
प्रान्तिमागेतथतादिसंप्रयोगवियोगयोः ॥ ३३॥ 
असमत्वे च दुःखादौ ्लैशनां प्रकृतावपि । 
याभावे च संमोदहे विकल्पः पश्चिमो मतः।॥३४॥ इति 

यथोक्तभावनामागें विपक्षमेवं सप्रतिपक्षं निदिश्य 
तदधिगमेनैव चतुर्विकल्यप्रहाणात् सवेगुणसम्यदो भवन्तौ- 

त्याह । सर्वबुद्धधमंसमुदागमापयेन्ततयेति । रुतदुक्तं 
भावनामार्गभ्यासाद्ासाञ्चतुविकल्पजातौनासुपद्रवत्वेने- 
तनां छये सति संरोधवेकल्पेन संहर्षपोच्छासप्राप्ता इव 
सर्वास्ियानसंग्हौता गुण्सम्यद्ः कृपापारतन््यात्सव- 
प्रकारजगत्सौख्योत्पादनदश्षाः सवेथाभिमुख्या गमन- 
प्रकारेण प्रकषप्य॑न्ताधिगमफनलैः प्रा्तशोभं भावना- 
मागेस्थं बोधिस्लमाञ्रयन्ते महासमुद्रमिव नद्य इत्येवं 
सवबुद्धध्माणां समुदागमापयन्तत्वेन महानुशंसास्वभावेन 
भावनामार्गोऽवसातव्य इति । तथा चोक्तम् । 

आसां छये सतौतौनां चिरायोच्छसिता इव । 
सर्वाकारजगत्सौखयसाधाना गुणसम्यद्ः ॥ ३५ ॥ 
स्वाः सवाभिसारेण निकामफलशलिनम् । 
भजन्ते तं माहसच्लं महोदधिमिवापगाः॥३६॥ इति 

भावनामागानन्तरमानन्तथेमागं इत्यानन्तयंसमाध्यथ- 
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माह । सवैसच्वधात्वित्यादि । रुत दुक्तं आवकप्रतयेकबुद्ध- 
भूमो बोधिस्वन्धामावक्रान्तौ विसादहखमहासाहख- 
लोकधातवोयसत्वान् प्रतिष्ठाप्य कश्चिद्यत्पुण्यं प्रसवति 
तद्पमोक्त्य॒ तदिशिष्टपुण्यबहृत्वेन या सर्वाकारन्नता 
बुदधत्वमिति बुद्त्वप्राप्तेरव्यवहिलो यः पूर्वसमनन्तरः 
समाधिः सोऽचानन्तयसमाधिस्तस्यैवं सर्वसत्नधातुपुण्य- 
ज्नानसंभारात्प्रतिविशष्टत्वेनापयेन्ततया प्रज्ञापारमिता 
भावनौयेति । तथा चोक्तम् । 

चिसाहख्जनं श्ष्यखद्गाधिगमसंपदि । 

बोधिसत्वस्य च न्यामे प्रतिष्ठाप्यशुभोपमाः ॥ ३७॥ 
कत्वा पुण्यवदहूत्वेन वुद्धत्वापतेरनन्तरः । 
आनन्तयंसमाधिः स स्वाकार न्ता च तत्॥ह८॥ इति 

अस्य चानन्तथ॑समाधेः सवे धर्माभाव आलम्बनप्रत्ययः 
स्मरण्च्वाधिपतिप्रत्ययः प्ररुतिश्णन्तता चाकारोऽर्थादा- 
क्षिप्तो वेदितव्योऽन्यथानन्तयंसमाधेरधिगन्तुमश्कयत्वात् । 
तथा चोक्तम् । 

आलम्बनमभावोऽस्य स्मृतिश्चाधिपतिमंतः। 
अकारः शणन्तता चाच इति 

अच च स्थाने दुरवगाहत्वादविदितोपायकोश्लानां 
प्रवादिनां नानाचोद्यसुखपरम्परा प्रसपिंणौ विप्रति- 
पत्तिरिदानौं निराकतब्धेति । प्रथमविप्रतिपत्यथैमाह । 
प्थिवौधात्वपयेन्ततयेति। संख्तासंस्तधात्वोरभावत्वेना- 
लम्बनो पपत्तौ विप्रतिपत्तर्निराकरणाय मायोपमतया सर्व- 
गुणप्रतिष्टाभावात् एथिवौसमत्वेन संहृत्या सवधर्माणामा- 
लम्बनखाभाव्यात्पुथिवोधात्वपयन्ततयाऽऽनन्तयसमाधि- 

66 
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रनुगन्तव्य इत्यथैः । रवमुत्तरचाप्यानन्तयंसमाधिः प्रता 
पारमितार्थोऽस्मिनधिकारे प्रतिपत्तव्यः। सवेथा निरूप- 
त्वादालम्बनखभावधारणे द्ितौयविप्रतिपत्तिं निराकलं' 
प्ररतिविशुङ्खत्वादसमत्वेन सर्वधर्माणां तथेवालम्बन- 
स्रभावव्यवस्थापनादब्धात्वपयन्ततया । भावाभावानुप- 
लम्भेन सवौकारन्नताज्नाने ठतीयविप्रतिपत्तिनिराचिकौ- 
षया प्रृतिप्रभासवरत्वात्तेजःसमत्वेन सरवेधर्माणां पूर्वैव- 
त्सवाकारज्नताज्ञानरूपत्वात्तेजोधात्वथपर्यन्ततया। तथता- 
सखभावत्वेन संदृतिपरमाथैसत्यदये चतुथैविप्रतिपत्तेनिरा- 
कारणायानवस्थितटत्तित्वाद्यायुसमत्वेन सर्वधर्माणां संइत्या 
नि्चितसत्यदयरूपत्वाद्यायुधात्वपर्यन्ततया । दानाद्यनुप- 
लम्भेन प्रयोगे पञ्चमविप्रतिपत्तिं निराकर्तृ" प्रक्पिसच्वा- 
दाकाशसमत्वेन सर्वधर्माणां पूर्ववत््रयोगसखभावनिश्वया- 
दाकाश्धात्वपयन्ततया । बोधव्याभावादृद्वरने ष्टविप्रति- 
पत्तिनिराचिकौषया विन्नतिमाचात्मकत्वादिज्ञानसमत्वेन 
सवेध्माणां तथेव तथागतरूपत्वादिन्नानधात्वपर्थन्ततया 
प्रज्नापारमितानुगन्तव्येत्याह । रवमब्धातुतेजोधात्वित्यादि । 
सत्तमविप्रतिपत्यथेमाह । कुश्लाकुशलेत्यादि। नामधेय- 
साचत्वाद्वमरले विप्रतिपत्तेनिराकरणाय तत्लतोऽनुत्पन- 
त्वालुशलाकुश्लधमसच्चयविगतत्वेन सर्वधर्माणां सत्या 
व्यवस्थापितधमंरूपत्वात् कुश्लाकुशलधर्मसष्वयाप्रमास- 
तया । अष्टमविप्रतिपत्यथेमाह । सर्वधरमेत्यादि (2. 478, 9)। 
रूपाद्यालम्बनप्रतिषेधात्संघरले विप्रतिपत्तिं निराकतु 
मायोपमत्वात्सवेधमसच्चयविगतत्वेन सवधर्मं पुर्ववत् 
सङ्रूपत्वात्, सवेधमसच्चयाप्रमाणतया । नवमविप्रति- 
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पतत्यथेमाह । सर्व॑ध्मसमाधिरित्यादि । दानाद्यपलम्म- 
नो पायकौशले विप्रतिपन्तर्निराचिकौर्षया धर्मधातुरूप- 
त्वात्सवधमसमाध्यपयन्ततासमत्वेन सर्वधर्माणां तथै 
वोपायकौश्लसद्धावात् सर्वधर्मसमाध्यपर्यन्तताप्रतिलम्मि- 
तया । दश्मविप्रतिपच्यथैमाह । स्वबु्धत्यादि । भावा- 
भावोभयरूपाधिगमप्रतिषेधात्तथागतामिसमये विप्रति- 
पत्तनिराकरणाय तथतारूपेण बद्धधर्मस्वभावत्वात्सव- 
धमाणां योगिसंइत्या तथागताभिसमयावस्थानात्सर्वैबु- 
धमौपयन्ततया । रकाद शविप्रतिपत्यथमाह । सर्वधर्मा. 
पयन्ततयेति । प्रपच्चव्यवस्थापितानित्यादित्वेन नित्यादि 
विपयासे विप्रतिपत्तेर्निराचिकौर्षया धर्मतारूपेणापर्यन्त- 
धम॑तात्मकत्वात्सवेधमणं पूवंवद्यवस्थापितमित्यादिविप- 
योससद्धावात्सर्वधर्मापर्यन्ततया। दाद शविप्रतिपत्त्य्थं 
माह । श्रन्यतापयन्ततयेति। विभावितमागंफलासाक्षा- 
त्करणेन मागें विप्रतिपत्तेनिराकरणाय मायोपमत्वेन 
श्रन्यतापयन्तथम॑त्वात्सर्वधर्माणां सत््वेनाधिगमाभावा- 
ग्न्यताप्यन्ततया । चयोद्श्चतुर्दशविप्रतिपत्तिदया्ं 
माह । वित्तचवैतसिकापयेन्ततयेति। हानोपादानाभावेन 
विपक्षे प्रतिपक्षे च विप्रतिपत्तिं निराकतंमविद्योद्तप्रति 
भासचित्तचैतसिकापर्यन्तत्वेन सर्वधमाणं संटत्यावस्था- 
पितविपक्षप्रतिपक्षभावाचित्तचैतसिकापर्यन्ततया । पञ्च- 
प्रविप्रतिपच्यथेमाइ । चित्तचरितापय॑न्ततयेति । धर्म्य 

भावाद्मंलक्षणे विप्रतिपत्तेनिराचिकौर्षया प्रतिभासनि 
बन्धमाचपद्ाथावस्थानाचित्तचरितोत्पत्तिलशछणत्वेन सर्व- 
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धर्माणां तथैव स्थितिलक्षणभावाचित्तचरि तापयन्ततयेति । 

पोडशविप्रतिपत्यथैमादह । कृश्लाकुश्लधमोपरिमाण- 

तयेति । खसामान्यलषणानुपपत््या भावनायाच्च विप्रति- 

पत्तर्निराकरणाय भूतकोटिरूपेण कुश्लाकुशलानुपलस्िि- 

सखभावत्वात्सरवैधर्मणां पवेवद्वावनासद्गावाव्कुशला कुशल - 

धर्मापरिमाणतया प्रज्नापारमिताऽपरिमाणतानुगन्तव्या 

विषयभेदेन मेदानन्त्येऽपि विप्रतिपत्तौनां सनिहित- 

विनेयजनविप्रतिपत्तिनिराचिकौषेया यथोक्ता रव ॒पर- 

स्थरविरुद्धा भाषा्थौनुस्ानेनायुज्यमानतया संश्यरूपाः 

पोडश्विप्रतिपत्तौर्यथानिदिं्टविषयत्वेन सवाकारज्नता- 

धिष्ठानाः। सर्वेषामेव विदितबोधिसच्नोपायकौ शलजन- 

प्रवादिनां यथासंभवमुभयसत्याथ्ितोपायकौश्लेन निरा. 
छ्य सम्यक्छरवथा निशयमुत्पाद्य कल्याणकामर्बोधिसक््वे- ` 

रानन्त्य॑समाधिरधिगम्यत इति प्रतिपत्तव्यम् । 
तथा चोक्तम् । 

जल्पाजल्विप्रवादिनाम् ॥ ३९ ॥ 

आलम्बनोपपनत्तौ च तव्छभावावधारणे । 
सवाकारज्ञतान्नाने परमार्थे ससंरत्तौ ॥ ४०॥ 
प्रयोगे चिषु रल्नेषु सोपाये समये मुनेः । 
विपर्यासे समाग च प्रतिपक्षविपशयोः ॥ ४१॥ 
लश्षणे भावनायाच्च मता विप्रतिपत्तयः ¦ 

सवाकारन्नताधारा षोडा दश च वादिनाम् ॥४२॥ 

इति मूर्खाभिसमयसमाधिकारः पञ्चमः । 
प्रा्तमूद्धाभिसमयो व्यस्तसमस्तत्वेनाधिगतानथाननु- 

पुवौक्त्य स्थिरौकरणाय विभावयतौत्यनुपूर्वाभिसमयाथै- 
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माह । सिंहनादनदनतयेति। रुतदुक्तं चिमण्डलविशुद्धि- 
प्रभावितदानादिषट्पारमितासर्वाकारपारि पुरणेन प्रन्ना- 
पारमितान्तगेतपारमिताचतुष्टयत्वात्, सम्यक् द्शमूमि- 
निष्याद्केन स्मृत्युपस्थानादिना सत्तबोध्यज्गाकारेण- 
योष्टाङ्गमागेतया च परमाथैतोऽस्मरणलषणेन चिविध- 
बुद्धानुस्मरणेन यथाक्रमं निर्वेधभागौयदश्नभावनामामं- 
दयोतक्रेन तथैव कुशलाकुशलाव्यातधरम्नुस्मरणेन पूर्व- 
वदार्यावेवतिकबोधिसक््वसङ्स्मरणेन तथैव शौलत्याग- 
देवतानामनुस्मरणेन रूपादिसवेधर्मभावे खभावेनाव- 
बुद्धेन च योऽधिगमः सानुपुवक्रिया ममेवत्येवमविपरौता्थै- 
प्रतिपादनेन सिंहनाद समत्वात्सवेधर्माणां सिंहनादनदन- 
तयाऽनुपूवाभिसमयोऽनुगन्तव्य इति । तथा चोक्तम् । 

दानेन प्रज्ञया यावदुद्खादो स्पृतिभिख सा । 
ध्माभावस्रभावेनेत्यनुपूवंक्रिया मता ॥ १॥ 

इति अनुपूवाधिकारः षष्ठः । 
विभावितानुपुवाभिसमथस्य खमभ्यस्तौ करणाय तेषामेव 

छषणेनैकेनाधिगम इत्येककश्षणाभिसम्बोधाथेमाह । सवधम 
कोष्यतयेति। रुकश्षणाभिसम्बोधं प्रत्यन्यथाकर्ुमश्कय- 
त्वेनाकोप्यत्वादरूपादौनां सवेधमकोप्यतया प्रन्नापार- 
मितानुगन्तव्येत्यवयवाथेः। समुदायाथैः खच्यते। लक्षणे- 
नैकाश्षणाभिसम्बोधश्चतुविध इति । प्रथमं तावदेको भावः 
सवेभावस्रभावः सवे भावा रुकस्वभावाः। रको भाव- 
स्तत्वतो येन दृष्टः सवे भावास्तच्चतसेन दष्टा इति 
न्यायान्न केवलं बहूभिरेकस्य संग्रहः, अपि त्वेकशण- 
दानादिज्नानेनालम्न्यमानेनापगतप्रतिनियतवन्लु्रहणवि- 
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पर्ययरूपेणानाखवद्ानाद्शौत्यनुव्यच्ञनलशणानां धमाणां 

संग्रहेण बोधिस्वस्यावबोधाद् विपाकानाखवसर्वैधरमकश्षण- 
लश्णो भवल्येकक्षणभिसम्बोधः प्रथमः । तथा चोक्तम् । 

 अनाखवाणां सवेंषामेकेकेनापि संग्रहात् । 

रकक्षणावबोधोऽयं क्रेयो दानादिना मुनेः ॥१॥ इति 

किमिव पुनरेकानाखवन्नानालम्बने सवानाखवसंयह 
इति चेत्। उच्यते। यथेकापि पदिका पुरुषप्रेरिता सक्ष 
देकवारं सर्वमरघट्रं सच्छिल्पिपु्वपरिकमंसामथ्याचल- 
यति, तथा पवेप्रणिधानावेधधमधातुसामर््यादेकस्मिनेव 
छे न्नानमेकमनाखवमालम्न्यमानं कार्यकारणसम्बन्ध- 
बलात्सवं सजातौयमभिसमुखौकारयतौति । 

तथा चोक्तम् । 
अरध्र यथेकापि पदिका पुरुषेरिता । 
सत्वे चलयति क्ानमेकशषणे तथा ॥ २॥ इति 

तदनु यदा बोधिसत्त्वस्य प्रतिपक्षभावनया सर्व॑- 
विपक्षापगमेन सकलब्यवदानपक्षविपाकधर्मताऽवस्था सर्व- 
कालङ्कापगमेन शर दिन्द्ज्योत्ावत् शुक्ञस्रभावा जाता 
तदैकस्मिनेवः णे विपाकावस्थाप्राप्तानामनाखवसर्व- 
धर्माणां बोधाज्ज्नानं प्रन्नापारमितेत्येवं विपाकधमंताऽव- 
श्याऽनाख्वसर्वधरमेकक्षणलष्णो भवत्येकक्षणाभिसम्बोधो 
दितौयः। तथा चोक्तम् । 

विपाकधमतावस्धा सर्वशुक्तमयौ यदा । 
प्रत्नापारमिता ज्ञाता ज्नानमेकक्चणे तद् ॥२॥ इति 

तदलुपूवे खप्रोपमसर्वधमभ्यासेन सम्भारदयमनु- 
भूयाधिगमावस्थायां सखप्खभावेषु सवधरमेषूपादान- 
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स्कन्धादिषु स्थित्वा दानादिषट्पारमिताप्रतिपच््या 
दानादिरूपनिरूपणाकारेणालक्षणाः सर्वधर्मा इति । 
सक्वेशव्यवद्ानरूपाणां धर्माणामेकेनेव छणेनालक्षणत्वं 
जानातोत्येवमलक्षणसर्वध्मेकषूणलक्षणो भवत्येकक्षणाभि- 
सम्बोधस्त॒तौयः। तथा चोक्तम् । 

स्वप्रोपमेषु धमेषु खित्वा दानादिचर्यया 
अलक्षणत्वं धमाणां छषशेनैकेन विन्दति ॥९॥ इति 

तदनु निरन्तरदौधंकालदयप्रतिभासप्रहासाभ्यास- 
सात्मोभावादुन्मूलितद्यप्रतिभासवासनो यद्ा बोधिसत्त्वो 
ग्राद्यग्राहकयोगेन सवप्रं माद्यं खप्रद्शिनं राहकवां नेषते 
तदा सर्वेऽप्येवं धर्माणो धर्मा इति घर्माणामदयं त्च- 
मेकेनेवक्षणेन पश्यतीत्येवमद्यलक्षणसर्वधरमैकक्षणलक्षणो 
भवल्येकशूणाभिसम्बोधश्चतुथेः । तथा चोक्तम् । 

स्वप्रं तदशिनञ्चैव दयथोगेन नेषते । 
धमाणामद्यं तत्वं क्षणेनेकेन पश्यति ॥५॥ इति 

रकक्षणाभिसम्बोधं प्रति इहेतुफलभेरेन यथाकमम- 
विपाकविपाकधर्मतावस्याऽनाखवसर्वधमैकशूणामिसम्बोध- 
दयं निदिंश्येवं विशिष्टाधिगमावस्ायां धर्म॑तैकरसत्वेनासं- 
भेदात् खप्रसखभावौभ्रतस्वध्मीवगमाथे ठतौयमलश्षण- 
सवधर्मेकश्षणाभिसमयं प्रतिपाद्य खप्रावस्थायामपि याद्य- 
्रहकयोस्तच्वेनानुपलम्भाददयप्रतिपच्यथमदयलश्चणसर्व- 

धर्मैकषशूणाधिगमो निदिंष्ट इत्येवं ल्णेनैकश्षणाभिसमय- 
अतुःप्रकारोऽपि योगिभिरथिगन्तव्य इत्येके । अन्धे तु यदि 
नाम चतुःप्रकारः सननिहितविनेयजनानुरोधेन व्धादत्ति- 
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भेदात्कथच्विदुपात्तस्तथाप्यन्यर्तम रेकः प्रकारो योगिना 
केनचित्साश्चात्कर्तव्य इति मन्यन्त इति । 

रकक्षणामि समयाधिकारः सत्तमः । 

कस्मात्समुद्रापर्यन्ततया प्रक्तापारमितापयन्तताऽनु- 

गन्तव्येयुच्यते इति । तत्कस्य हेतोरित्याशड्याह । रूपं हि 
सुभूते समुद्रसममित्यादि। येन साधम्येण रूपादौनां 

समुद्रादिभिसतुल्यत्वं तथा समुद्रापयन्तयेत्यादि पद्- 

व्याख्याने प्रागेव व्याख्यातमिति न पुनरुच्यते । उपसंहर - 

न्नाह। रवं हि सुभूत इत्यादि । विभावितैकक्णमि 

सम्बोधस्य दितौये छे धमकायाभिसम्बोध इति । तदथं 

माइ । यदायं सुभूते बोधिसत्व इत्यादि (- 47. 2) । 
यदा सर्वमायाविवजितैमनसिकारैर्यथोक्तकमेण प्रज्ञा 
पारमितामेनां सवधम॑मायोपमतां सर्वाकारन्नतयाऽनु- 
गमिष्यति मागेन्नतया व्यवचारयिष्यति सवंज्नतयाऽवतरि- 
ष्यति स्वाकाराभिसम्बोधेनावभास्यते मुधामिसमयेन 
चिन्तयिष्यति अनुपूर्वाभिसमयेन तुलयिष्यति रुकक्षण- 
भिसमथेनोपपरौशिष्यते धमकायाभिसम्बोधेन च भावयि 
ष्यति, तदा नास्य बोधिसत्त्वस्य दुलभा सवंगुणानां धर्म- 
कायखभावानां बुद्क्षेचस्य साम्भोगिककायलक्षणस्यानु- 
तराणाञ्च वुद्धधर्माणां सकमंकनिर्माणकायस्वरूपाणां 
परिपूरिरित्यवयवाधैः। समुदायाः खच्यते। स च 
धमकायाभिसम्बोधः स्वाभाविककायादिभेदेन चतुर्विध 
इति । तच प्रथमो ये स्मत्युपस्थानादयो ज्ञानात्मका 
लोकोत्तरा धमधातुरूपत्वादनालवामलानामागन्तुकत्वेन 
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सवप्रकारां विशुद्धिं प्रुतिंविविक्तलक्षणां प्राप्तास्तेषां या 
प्रकतिःसखभावोऽनुत्पादरूपोऽयं सुनेर्व्॑वस्य भगवतो लोको- 
त्रेण मार्गेण प्राप्यते न कियते इत्यकचिमार्थेन मायो- 
पमविन्नानसवधमंप्रतिपच्याऽधिगतः सखाभाविकः कायः 
परिश्िष्टकायचयं तथ्यसंदत्या प्रतिभासमानं परमाथतो 
धमतारूपं यथाधिमोष्षप्रभवितं बुद्वबोधिसच््वश्रावकादि- 
गोचरत्वेन व्यवस्थापितमिति कथनाय ; 

विविक्ताव्तिरेकित्वं विवेकस्य यतो मतम् । 
इति न्यायात्तदव्यतिरेकेऽपि प्रथग्व्यवस्थाप्यत इत्यव- 

सातव्यम् । तथा चोक्तम् । 
सवाकारां विशुद्धिं ये धर्मः प्राप्ता निराखवाः। 
स्वाभाविको मुनेः कायत्तेषां प्ररतिलक्षणः ॥१॥ इति 

तदनु स्मृत्युपस्थानाद्यार्याष्टांगमागेबोधिपश्णः पुर्ववद्- 
प्रमाणानि मैचयादिचतुब्ह्यविहाराः। अध्यात्मं रूप्यर्पी 
बहधा रूपाणि पश्यतौति दौ । शुभं विमोक्षं कायेन 
साश्षात्कूत्वो पसम्पद्य विदरतौत्येकः। अआ काशविन्नाना- 
किच्चन्यनैवसंज्ञानासंज्ञायतनानौति चत्वारः संन्ना- 
वेदितनिरोध इत्येक इत्यष्टौ विमोषाः। रूपधातुचतु- 
ध्यानानि चतुरारूष्यसमापत्तयो निरोधसमापत्तिरिति 
नवसमापत्तयः। एथिव्यप्तेजोवायुनौलपौतलोहिताव- 
दातविक्ञानाकाशमिति कछत्छं द शविधम् । अध्यात्मरूपा- 
रूपसंक्िनो प्रत्येकं परौत्ताधिमाचाकाराभ्यां बहिधौ 
रूपाणि पश्यतस्तानमिभूय जानौत इति चतुष्टयम् । 
अध्यात्मरूपसंन्नो रव ॒नोलपो तलोहितावद्ातानमिभूय 
पश्यतौति चतुष्टयमिव्यष्टविधमभिभ्वायतनम्। परसन्तान- 
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गतक्लेशरणप्रबन्धोन्मूलनात् समाधिरित्यरणा सम्यगप- 
गतसर्वनिमित्तसङ्गव्याधातं संश्यापनयनकारिप्रणिधान- 
सण्द्याऽऽसंसारमासमाहितावस्थायां प्रवतत इति प्रणिधि- 
ज्ञानं षडभिन्नाश्चतसः प्रतिसंविद्ः पूर्वोक्ता आश्रयालम्बन- 

चित्तक्नानपरि शुडय इति चतसः शुद्धयः। आयुित्तपरि- 
ष्कारकार्मोपपत्यधिसुक्तिप्रणिधानविन्नानध्मवशिता इति 
दश्वशिताः। बलानि दश चत्वारि वेशरद्यानि 
पुवेसुक्तानि। परि शुद्धकायवाद्धनःसमुदाचारस्तथागतो 
नास्य विपरोतसमुदाचारता यां परपरिक्नानभयात् 
प्रच्छादयितन्ां मन्धेतेत्यर क्षणं चिविधम् । धमंरेशनायां 
शओ्रोतुकामाश्रोतुकामोभयकामेषु यथाक्रममनुनयप्रतिधो- 
भयविविक्त रुवोपेश्कः। स्मृतिमान् विहरतौति स्मृत्युप- 
सानं चिधा सल्लाथेकियाकालानतिकमलक्षणेत्यसंमोष- 
धमता । ल्लेश्तेयावरणानुशयरूपवौजप्रहाणादासनायाः 
समुद्धतः सकलजनदहिताश्यता महतौ करूणा जनेऽष्टा- 
दशवेणिका धमाः स्वाकारन्नता च । तथा मागेन्नता- 
दयोऽपि प्रागुक्ताः। स्वे चाश्रयपरादच्या परादृत्ता 
बोधिपशादयो निष्प्रपच्चन्नानात्मका धर्मकायो दितौयो- 
ऽभिधौयत इति केचित् । तथा चोक्तम् । 

बोधिपक्षाप्रमाणानि विमोश्ा अनुपूर्वशः । 
नवात्मिका समापत्तिः कत्ल द् शविधात्मिकम् ॥२॥ 
अभिभ्वायतनान्यष्टप्रकाराणि प्रभेदतः 
अरणा प्रणिधिक्नानमभिन्नाः प्रतिसंविदः ॥॥ 
सवाकारश्चतखोऽथ शुद्धयो वशिता दश. 
बलानि दश चत्वारि वेशरद्यान्धर शणम् ॥४॥ 
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चिविधं स्मरत्युपखानं विधाऽसंमोषध्मता । ` 
वासनायाः समुद्वातो महतौ करुणा जने ॥५॥ 

आवेशिका सुनेरेव ध्मा येऽष्टादशेरिताः । 
स्वाकार ज्ञता चेति धर्मकायो ऽभिधौयते ॥&॥ इति 

अन्ये तु- 
सवाकारां विशुद्धिं ये धर्माः प्राप्ता निराखवाः। 
सखाभाविको मुनेः कायत्तेषां प्रर्तिलक्षणः ॥ इति । 

यथारुतच्वेन लाकोत्तरानेवानाखवान् धर्मानभ्युपगम्य 
तेषां या प्रसुतिरनुत्पादस्तज्लक्षणः खाभाविकः कायः स रव 

च धम॑ताकायो धर्मकाय इति भावप्रत्ययल्ापाद्यपदिश्चत 

इति व्याख्याय । के पुनक्तेऽनासवा धमा येषां प्रुतिलक्षणो 
धमेकाय इत्याश बोधिपश्चेत्यादिकारिकामवतारयन्ति । 
तेषां योगिसंहत्या विशिष्टाथेप्रतिभासजननदारेणाश्रय- 
प्रादृत््या परादत्ता धमदेशनाद्यथेक्रियाकारिणोऽवश्यम- 
दयाश्चितचेत्ताः कथमभ्युपगन्तव्याः। सङ्गहौता इत्यपरः । 

यः प्रतीत्यसमुत्पादः श्रन्यता सेव ते मता । 
इति न्धायाइ्गमतात्मककायप्रतिपादनादेवादयन्नाना- 

त्मको धर्मकायः प्रतिपादित इति चेदेवं तदहि न्यायस्य तुख्य- 
त्वात्साम्भोगिकनैमाणिककायदयमपि प्रतिपादितमिति 
प्रथङ्िदेशो न कर्तव्यः स्यात् अथ प्रवचने पटितत्वा- 
द्योगिसंरत्या तननिदेश इति मतमसुनैव न्यायेनादय- 
त्तानात्मकोऽपि धर्मकायस्तयैव प्रथङ्खिर्दिंश्यतामिति 
प्रात्तम् । केचित्कायचतुष्टयव्थाख्याने । 

स्वाभाविकः ससाम्भोगो नैमाणिकोऽपरस्तथा 
धर्मकायः सकारिचश्वतुधा समुदौरितः । 
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इति कारिकायां खाभाविकश्ब्दानन्तरं धमकाय- 
शब्दस्या पाठात् कायचयमेवेति। अन्ये त्ूपद् शितप्रयोजन- 
सामर्थ्यात्कारिकाबन्धानुरोषेन ज्ञानस्यैव कारितैण सम्ब- 
न्धाथैच्छैवमुक्तमतोऽविर्दधं सवे प्रदेशन्तराभिदहितं कायचलु- 
षयं भवतोति । स्यादेतच्छावकाद्यरणसमाधेस्तथागतस्य को 
विशेषोऽरणसमाषेरिति । माऽस्माद शनात्कस्यचित् क्ली शे- 
त्पत्तिः स्यादितिमनुष्यज्ञशोत्पत्तिपरिहारिता आरावकाद्य- 

रणासमाधिः। तथागतानां तु सकलजनक्ञेशप्रबन्धोन्मूलनं 
स्यादिति ग्रामादिष्रणासमाधिविशेषः। तथा चोक्तम् । 

आ्रवकस्यारणादृष्ेन्टैक्लैशएपरि हारिता । 
तत् क्लेशखोत उच्छित्येयामादिषु जिनारणा॥७॥ 

इति अ्रावकादिप्रणिधिक्रानात्तथागतप्रणिधिन्नानस्य को 

विशेष इति चेत् उच्यते। निनिमित्तत्वेन खरसप्रहृत्त 
वकूबनभिनिवेशाद्रूपादिसङ्गविगतं सवासनक्तेशन्नेथावरण- 
प्रहाणत्सवन्नयाव्याघातमासंसारमवस्थानात्सदा स्तम्, 
सम्यक प्रतिसंविल्लाभात्मञ्नविसजनकारि ताथागतं 
प्ररिधिक्नानमिति भ्रावकादिप्रणिधिक्नानादिशि्टमिष्टम् । 
तथा चोक्तम् । 

अनाभोगमनासङ्गमव्याघातं सद्ा स्थितम् । 
सवेप्रश्रापनुदोड़ं प्रणिधिन्नानमिष्यते ॥ ८ ॥ 

इति सवासनसुखध्सक्तेशत्तेयावर णसंमोहदयप्रदाणप्रति- 
विशिष्टत्वेन सर्वेषामेव तथागतसन्तानवर्तिबोधिपश्छादि- 
धमाणां निरतिशयविशेषसद्भावादेतदिशेषदयमन्तरोदित- 
मुपलक्षणत्वेन ग्राह्यम् । स्यादेवं नित्यं महाकरूणामय- 
धमेकायावस्ाने कथं सकलप्राण्डतां सद्ा ना्थैक्रियेति । 
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कल्याणमिचादिसमवधाना द्ाद्यालम्बने परिपोषं गते 
हेतो पूर्वावरोपितकुश्लमूलबौजे सति, यस्य सत्त्वस्य 
यस्मिन् काले धमंदेशनादिकं कियमाणमायतिपथ्यं भवति, 
तदा तस्याथेकरणाय पूवप्रणिधानसखद्या तत्प्रतिभासानु- 
रूपेणाथेक्रियाकारौ भगवानिति। महाकरुणास्वभाव- 
धमकायावस्थानेन सर्वदा चिन्तामणिरिवोपस्थितोऽपि 
स्वकमापराधजनितदहेतुवेधुर्यात्न फलदायकः प्रतिभासते । 
अतो यथा देवराजे वषत्यपि सति पतौभावादिनाऽनौजौ- 
भूतं बोजं तिलादि न प्रादुभवति, तद्दद्वानां सकलमनो- 
रथपरिपूरणदश्ाणां समुत्पादेऽप्यभव्यो न भद्रं सद्म - 
श्रवणादिकं प्राप्रोतौत्यवसातव्यम् । तथा चोक्तम् । 

परिपाकं गते हेतो यस्य यस्य यदा यदा । 
हितं भवति कर्तव्यं प्रथते तस्य तस्य सः ॥ < ॥ 
वर्षत्यपि हि पजंन्ये नैव बौजं प्ररोहति । 
समुत्पादेऽपि बुद्धानां नाभव्यो भद्रमश्रुते ॥१०॥ इति 

यथोक्तन्यायेनैवं सवेत प्रतिभासदारेणाधैकियाकरण- 
वेपुल्यात् । प्रबन्धतयाऽऽसंसारमवस्थानेन च भगवतः 
छयाभावाद्यथाकमं बद्धोऽव्ययो नित्य इत्यभिधौयते । 
तस्मात् कथं शशानात्मको धमकायः प्रतिनियतथोगि- 
सन्तानाधारवतौं प्रतिशणसुत्पद्यमानो व्यापौ नित्य इत्यपि 
कथ्यत इति न मन्तव्यम् । तथा चोक्तम् । 

इति कारिचवेपुल्यादुद्लो व्यापौ निरुच्यते । 
अक्षयत्वाच्च तस्येव नित्य इत्यपि कथ्यते ॥११॥ इति 

तदनु दशभूमिप्रविष्टमहाबोधिसक्वैः सदह परमानवद्- 
महायानधमंसंभोगप्रोतिसुखोपभोगात्साम्भोगिकोऽयं कायो 
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दाचिशक्लक्षणा शोत्यनुव्यज्ञनविशाजितगाचो रूपकायस्व- 

भावस्ततौयो बुद्धस्य भगवतो म्राद्यः। तथा चोक्तम् । 

दवा चिंश्ल्शणा शतिव्यच्जनात्मा मुनेर यम् । 

साम्भोगिको मतः कायो महायानोपभोगतः॥१२॥ इति 

तानि पुनद्यौविंश्ल्लकणानि ॥ यदुत गुरूणामनुगमनः- 
्तयुन्गमनादिना चक्राङ्गहस्तपादता ॥ १॥ दढसंवरसमा- 
दानत्वात्कूमवतसुप्रतिष्ठितपादता ॥ २ ॥ चतुःसंग्रहवस्तु- 

सेवनाद्राजहंसवन्नालबद्वाङ्गलिपादता ॥ ३॥ प्रणौत- 

सा्यभोज्यादिना शद् तरुणस्तपादता ॥ ४ ॥ प्रणौत- 
तरलेच्यादिदानेन समुच्छितदस्तपादस्कन्धमरोवाप्रदे श्त्वा- 

त्सप्तोच्छयता ॥ ५॥ वध्यमोश्णत्वा दौ घोङ्कुलिता ॥ & ॥ 

जौ वितानुग्रहकरणादायतपाण्णिंता ॥ ७॥ प्राणातिपात- 
विरत्या दृहजुगाचता ॥ ८॥ कुश्लधमसमादानादुच्छङ्क- 
पादता ॥ € ॥ श्दौतकुश्लसमादानवर्धनादृध्वगरोमता 

॥ १० ॥ सत्कृत्यविद्याश्ल्यादि दानादेशेयजङ्भता ॥ ११ ॥ 

संविद्यमानाथेयाचनकजनाप्रत्यास्यानात्पदृरूबाइता ॥१२॥ 
सवैजननब्रह्मचय॑समादापनगुद्यमन्त्रार क्षणात् कोगतवस्ि- 
गृद्यता ॥ १३॥ प्रणोतोपास्तरणदानात्सुवणेवणेता ॥ १४॥ 
प्रासादावरणदाना्श्णच्छविता ॥ १५ ॥ सङ्णिकादि- 
परिवजंनात्मदश्िणावर्तेकैकरोमता ॥ १६ ॥ सवगुरुजन- 
यथास्थाननिवेशनादृणङ्कितमुखता ॥ १७ ॥ सवथा 
मुखरवचनादनवसादनात् सिंदपुर्वाद्कायता ॥ १८ ॥ 
प्रियवादित्वसुभाषितानुलोमत्वात्सुसंटतसकन्धता ॥ १९ ॥ 
भैषज्यादिदानाचित्तान्तरात्मता ॥ २०॥ म्लानजनोप- 
स्थानाद्रसरसाग्रता ॥₹२१॥ वनारामादिकरणसमादापना- 
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न्यग्रोधपरिमण्डलता ॥ ₹२॥ विदहाराद्यभ्यधिकप्रदाना- 
दुष्णौषशिरस्कता ॥ २३ ॥ श्श्णादिवचनात्प्रशूतजिद्वता 
॥ २४॥ सवलोकधा तुसतत्सद्मविन्नपनाद्रह्यस्वरता ॥ २५ ॥ 
सम्भिन्नप्रलापविरत्या सिंहृहनुता ॥ २६॥ सवेजनसम्मा- 
नादिना शुक्रदन्तता ॥ ₹७॥ विशुद्वाजौवत्वात्समदन्तता 
॥ र८ ॥ सत्यवचनससुदाचारादविरललदन्तता ॥ ₹२< ॥ 
पिशुनवचनानभ्या सात्समचत्वारिंश्न्तता ॥ ३०॥ सर्व॑- 
सच््वेकपुचद शनादभिनौलनेचता ॥ ३१ ॥ प्रतिषातादि- 
विवेकद् शनाङ्गोपश्छनेचता चति ॥ ३२॥ तथा चोक्तम् । 

चक्राङ्हस्तःकमक्रमपादो 
जलावनङ्खाङ्गलिपाणिपादः। 

करौ सपादौ तरुणौ खद् च 
समुत्सदैः सप्तभिराश्रयोऽस्य ॥ १३ ॥ 

दौरघाङ्गलिरव्यायतपाणष्णिर्गाचं 
प्राज्यं त्वजुच्छङ्कपदोद्धरोमा । 

रणेयजङ्खश्च पटू रुबाहः 
कोशवधानोत्तमवस्तिगृद्धः ॥ १४ ॥ 

सुवशेवणेः प्रतनुच्छविश्च 
प्रदशिणिकेकसुजातरोमा । 

ऊणौङ्खितास्यो हरि पूवकायः 
स्कन्धौ इतावस्य चितान्तरांसः॥ १५॥ 

हीनो रसः स्यातिरसोत्तमोऽस्य 
न्यग्रोधवन्मण्डलतुख्यमूतिः । 

उष्णोषमूधां प्रथुचा रुजिन्नो 
ब्रह्मखरः सिंहहनुः सुशुक्ताः ॥ १६ ॥ 
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तुल्याः प्रमाेऽविरलाश्च दन्ता 
न्युनसंस्या दश्िकाश्चतसः । 

नोलेक्षणो गो हषपश्नेचो 
दाविंश्देतानि हि लक्षणानि ॥ १७ ॥ 

यस्य यस्याच यो हेतुलंक्षणस्य प्रसाधक: । 
तस्य तस्य प्रपूयोयं समुदागमलष्णः ॥ १८ ॥ 
गृरूणामनुयानादिहंढता संवर प्रति । 
सङ्गदासेवनं दानं प्रणौतस्य च वस्तुनः ॥ १९ ॥ 
वध्यमोकूसमादानं विद्धिः कुशलस्य च । 

इत्यादिको यथाच देतुलंशणसाधकः ॥ २०॥ इति 
अशौत्यनुव्यच्जनानि पुनयंद्त स्वैसंस्कार विविक्तत्वेन 

ताख्ननखता ॥ १॥ सवंस्चहिताध्याश्यत्वेन लिग्धनखता 

॥ २॥ ओष्ठवंशप्रभवत्वेन तुङ्गनखता ॥ ३॥ टनत्तानवद्यत्वेन 

इत्ताङ्लिता ॥ ४॥ समुपचितकुश्लमुलत्वेन चिता- 

ङलिता ॥५॥ सम्यगनुपूवप्रटत्तत्वेनानुपूर्वङ्गलिता ॥ &€ । 
सुनिगृढकायादिकर्मान्ताजौवित्वेन गृढशिरता ॥ ७ ॥ 
क्रेणयन्धिभेद कत्वेन निग्र॑न्धिशिरता ॥ ८ ॥ सुनिगृढधम- 
मतित्वेन गृढगुरुफता ॥ € ॥ सवदुगेस्थानजनोत्तारकत्वेना- 
विषमपादता॥१०॥ नराभिभवनकृश्लतया सिंहविकरान्त- 

गामिता ॥ ११ ॥ नागामिभवनकृशलतया नागविक्रान्त- 

गामिता ॥ १२॥ वेहायसङ्गमकुश्लतया दसंविकान्त- 
गामिता ॥ १३॥ पुरुषदृषभकुश्लतया उषभविक्रान्त- 
गामिता।॥१४॥ प्रदशिणिमागानुयाततया प्रदशिणिगामिता 
॥१५॥ प्रासा दिककुश्लतया चारूगामिता॥१६॥ नित्य- 
मवक्रचित्ततयाऽवक्रगामिता ॥ १७॥ विशुद्गगुणख्यापकतया 
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टत्तगाचता ॥ १८॥ प्रष्ष्टपापधर्मतया खष्टगाचता-॥ १९ ॥ 
विनेयानुरूपधर्मदेशकतयाऽनुपुवेगाचता ॥ २०॥ कायादि- 
शुचिसमुदाचारत्वाच्छचिगाचता ॥ ₹२१॥ कंरुणाचित्तत्वा- 
न्मृदुगाचता ॥ २२ ॥ वि शुद्खचित्तत्वादि शुद्चगाचता ॥ २३२॥ 

परि पणेधमंविनयत्वात्परिपणेव्यच्ञनता ॥ २४॥ प्रथुचार- 
गुणाखयानात्पृ्ुचा रुमण्डलगाचता ॥ २५ ॥ सवच सम- 
चित्तत्वात्समक्रमता ॥ २६॥ सुविशुदधमंदे नादि शुडनेचता 
॥ २७॥ सुगमधर्मटेशनात् सुकुमार गाचता ॥ २८ ॥ नित्य- 
मदौनचित्तत्वाददौनगाचता ॥ २९ ॥ समुद्गतकुशलत्वाद् - 

त्सदगाचता ॥३०॥ श्रौ णपुनर्भवत्वेन सुसंहतगाचता ॥२१॥ 
सुविभक्तप्रतौत्यसमुत्पादरेशकत्वेन सुविभक्ताङ्गद्रत्यङ्गता 
॥३२॥ सुविशुद्धपद्ाधेद् शनादितिभिर शुद्धालोकता ॥ ३३॥ 
इत्तसम्पन्नशिष्यसंवतनोयत्वेन उत्तकुशिता ॥ ३४॥ प्रखष्ट- 
संसारदोषत्वेन खष्टकुशिता ॥ ३५॥ भग्रमानश्ङ्गनत्वेना- 
भप्मकुक्िता ॥ ३६ ॥ धम॑क्यविनिवतंकत्वेनाश्षामकुश्ठिता 
॥ ३७॥ प्रतिविडधमगम्भोरत्वेन गम्भौरनामिता ॥ ३८ ॥ 
प्रदक्िणयादिश्ष्यसंवर्तनौयत्वेन प्रदक्िणाव्तनाभिता ` 
॥ ३९ ॥ समन्तप्रासादिकपरि वारसंवर्तनोयत्वेन समन्त. 
प्रासादिकता ॥ 8०॥ शुचिचित्तव्वेन शुचिसमुदाचारता 
॥ ४१ ॥ व्यपगताकालधमविनयत्वेन व्यपगततिलकाल- 
गाचता ॥ ४२॥ कायादिलाधवप्रापकधमंरेशत्वेन तूल- 
सदशसुकुमारपाणिता ॥ ४३॥ प्रतिलब्धलिग्धमहा्रमण- 
त्वेन क्लिग्धपाशिलेखता ॥ ४४ ॥ गम्भौरधमेस्थानत्वेन 
गम्भौर पाणिलेखता ॥ ४५॥ सम्यगायतिपरि शुद्धधमं- 
देशवत्वेनायतपा णिलेखता ॥ ४६॥ प्रचुरतरशि्षादे शक- 

. ९7 
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त्वेन नात्यायतवचनता ॥ ४७॥ प्रतिबिम्बवत्विदितसव- 

लोकत्वेन विम्बप्रतिविम्बौता ॥ ४८ ॥ दु वचनविनयत्वेन 
खद् जिता ॥४९॥ प्रभूतगुणोपपन्नत्वेन तनुजिद्वता ॥५०॥ 

रक्तबालजनद्रवगादधमंविनयत्वेन रक्तजिद्धता ॥ ५१ ॥ 
स्वचाशपगतत्वेन मेधगजिंतधोषता ॥ ५२॥ मधुराद्याला- 
पत्वेन मधुरचारमच्जखरता ॥ ५२॥ निरृत्तभवसंयोजन- 

त्वेन उत्तदं्रता ॥५४॥ दु दौन्तजनदमकत्वेन तौश्णदप्रता 
॥ ५५ ॥ परम शुक्तधमेविनयत्वेन शुक्तदं एता ॥ ५६॥ सम- 

भूमिप्रतिटितत्वेन समदं प्रता ॥५७॥ सम्यगनुपूवाभिसमय- 

प्रकाश्कत्वेनानुपूरवदं रता ॥ ५८ ॥ प्रन्नाप्रकषस्थापकत्वेन 

तुङ्गनासता ॥ ५८ ॥ शुचिजनसम्यन्नत्वेन शुचिनासता 
॥६०॥ परमोदारधमत्वेन विश्णलनयनता ॥ ६१ ॥ 

समुपचितसत्वराश्त्वेन चितपश्छता ॥ ६२ ॥ सवथुवति- 
जनाभिनन्दित्वेन सितासितकमलदलनयनता ॥ ६३३ ॥ 
नित्यमायतिद्शित्वेनायतयूकता ॥ ६४ ॥ श्षख्णधमविनय- 

कुशलत्वेन श्चशणभूकता ॥ ६५॥ कु शलल्लिग्धसन्तानत्वेन 

सुखिग्धभूकता ॥६६। समन्तदोषदशित्वेन समरोमसूकता 

॥ &७ ॥ परमपौडानिवतकत्वेन पौनायतभुजता ॥ ६८ ॥ 

विजितरागादिसमरत्वेन समकणैता ॥ ६€ ॥ सवेसत्वानुप- 
इतसन्तानत्वेनानुपहतकणं न्दरियता ॥७०॥ स्वदषटिङता- 
न्यथाविपरिणामत्वेनापरिग्लानललाटता ॥ ७१ ॥ सर्व- 
 वादिप्रमथनत्वेन ष्रयुललाटता ॥ ७२॥ परिपूर्णोत्तम- 

प्रणिधानत्वेन पूर्णोत्तमाङ्गता ॥७३॥ विषयरतिव्धावरत- 
कत्वेन सममरसदश्केश्ता ॥ ७४॥ प्रदीणएदश्नभावना- 

प्रहातव्यानुशयत्वेन चितकेशता ॥७५॥ शरश्णवुद्धिपरिन्नात- 
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शसनत्वेन श्णकेशता ॥७६॥ रागाद्यसंलुटितचेतन॒त्वेनौ - 
संलुटितकेशता ॥ ७७ ॥ नित्यम परुषवचनत्वेनापरुषकेशता 
॥ ७८ ॥ बोध्यङ्गकुसुमा वकौशेत्वेन सुरभिकेशता ॥ ७९ ॥ 
सवथा शोभासंवर्तनौयत्वेन ओ वत्सस्वस्तिकनन्द्यावर्त- 
ललितपाणिपादतलता चैति ॥ ८०॥ तथा चोक्तम् , 

ताखाः जिग्धाश्च तुङ्ाश्च नखाङ्गुलथो मुनेः। 
टत्तञ्चितानुपृरवाश्च गृढा निग्रन्धयः शिराः॥ २१। 
गृढो गुरुफो समौ पादौ सिंहेभदिजगोपतेः। 
विक्रान्तं दक्िणच्चारुगमनश्जुरृत्तते ॥ २२॥ 
खष्टानुपूवते मेध्यष्दुत्वे शुद्गगाचता । 
पूवेव्यञ्जनता चारुए्थुमर्डलगाचता ॥ २३ ॥ 
समकमत्वं शुद्धत्वं नेचयोः सुकुमारता । 
अदौ नोत्सदगाचत्वे सुसंहतनगाचता ॥ २४ ॥ 
सुविभक्ताङ्गता ध्वान्तप्रध्वस्तालोकशुदता । 
दत्तरष्टाक्षताक्चामकुश्िताश्च गभौरता ॥ २५ ॥ 
दशिणावर्तता नाभेः समन्तादर्शनौयता । 
समाचारः शुचिः कालतिलकापगता तनुः ॥ २६ ॥ 
करौ त्ूलण्डदू ज्िग्धगम्भौरायतलेखता । 
नात्यायतं वचो बिम्बप्रतिबिम्बोपमोष्टता ॥ २७ ॥ 
दौ तन्वौ च रक्ता च जिह्वा जौमूतघोषता । 
चारुमज्ुसरो द्रा टत्तास्तौख्णाः सिताः समाः॥२८॥ 
अनुपूवों' गतातुङ्गन नासिका परमं शुचिः । 
विशाले नयने पश्चितं पद्मदलाक्िता ॥ २९ ॥ 
च्रायतश्चष्णसुलिग्धसमरोख्नो भ्रुवो भुजौ । 
पौनायतौ समौ करणावुपधातविवजिंतौ ॥ २० ॥ 
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-ललाटमपरिन्बानं प्रथुपुर्णोत्तमाङ्गता । 
अमराभाशिता श्वश्णा असंलुडितमुतयः ॥ २१॥ 
केशा अपरुषाः पंसां सौरभ्यादपहारिणः। 
ओ्रौवत्सः स्रस्िकच्चेति बुद्धानुव्यच्ञनं मतम्॥ इ२॥ 

दूति । 

तदनु येन शक्यमुनितथागतादिरूपेणासंसारं सवे- 
लाकधातुषु स्वानां समौहितमथं समङ्करोत्यसौ कायः- 

प्रबन्धतयाऽनुपरतो नै्माणिको बुडस्य भगवतः सवे- 
बालजनसाधारण्तुर्थोऽवसातव्यः । तथा चोक्तम् । 

करोति येन चिचाणि हितानि जगतः समम् । 
अआभवात्सोऽनुपच्छिन्नः कायो नैमाखणिको मुनेः॥३३। 

दूति । 

तच प्रथमं प्रश्स्ताप्रशस्तगव्यनभिनिवेशणनवस्थान- 

लक्षणं गतिप्रशमनं कमं छत्वा, दानादि चतुःसङ्कदवस्तुनि 
प्रतिष्ठाप्य श्रतमयादिज्ञानेन विपश्षप्रतिपक्षं हेयोपादेय- 
दारेण बोधयित्वा माथाकार. इवानुनयादिविविक्ततया 

मेद्यादिलषणे पराये सत्वाथैयाथाव्े प्रतिस्थाप्य, तदनु 
खाये चिमर्डलविशुदधिप्रभावितषट्पारमिताऽभ्यासे, तद- 
नन्तरं सखपराथलक्षणे द शकुश्लकर्मपथे बुद्धमागे, ततः 
सवधमंप्ररतिश्रन्यताऽभ्यासे, तदनु दानपारमिताधिष्ठानेन 
प्रथमायां भूमौ सर्वचगधर्मधातुप्रतिवेधलक्षणेऽद्यधरमे, 
ततो दितौयादिभूमौ सम्भारपरिपुरिदेतुभरूते शौलादि- 
पारमितासवधमंसाङतिकन्ञाने निवेशयति, रवमनु- 
क्रमेण प्रज्नापारमिताऽधिष्टानेन षां भमो ज्ञानन्नेय- 
भावनामिनिवेशलकणे सवधर्मानुपलम्भे, तदनन्तरं 
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सप्तम्यामुपायपारमिताबलेन सत्वपरिपाके, ततो बल- 
पारमिताबलेनाष्टम्यां आआवकाद्यसाधारणे बोधिसन्लमागे 
पुनस्तचैव सर्वभावाभिनिवेशप्रहाणे, तदनु नवम्यां 
प्रणिधानपारमितासामर््यादोधिप्राप्तौ, तदनन्तर न्नान- 
पारमिताबलाद शम्यां दिविधबुद्वक्षेचविशुद्धौ प्रतिष्ठाप्य 
पुनस्तचैव जातिप्रतिबड़स्वरूपे सम्यक्दम्बोधिप्रतिनियने 
द्श्दिग्लोकधातवौयेसच्ार्थे सर्वलोकधातुबु्धोपसङ्कम- 
गादिगुणे च निवेशयत्येवमनुक्रमेण पुनस्तचैव विशेष- 
मागेसखरूपे समस्तबोध्यावाहकधर्मलस्षणे बोध्यङ्गे कर्मफल- 
सम्बन्धाविप्रणाओे, यथाभ्रूतपदा्थधिगमे सर्वविपर्यास- 
प्रहाणे निवस्तुकविपर्यासप्रहाणन्नाने प्ररतिपरि शुद्धिल्षणे 
बोधिसत्वव्यवद्ाने, सर्वकलङ्कापगतव्यवदानहेतौ सम्भारे, 
श्रन्यतासखभावेन संस्तासंखताव्यतिभेदपरिज्नाने च 
प्रतिष्ठाप्य ताथागत्यां भूमौ निर्वाणे निवेशयतीत्येवं 
ध्मकायवदस्यासंसारं सप्तविंशतिप्रकारं कर्मविनेयजन- 
प्रतिभासभाक् तद्ाधिपत्याश्रयेणयातं संदत्या ज्ञानमेव 
साम्भोगिककायादिप्रतिभासोत्पादद्ारेणथैकियाकारौति 
धमंकायस्येष्यत इति कारिचमवसातव्यम् । 

तथा चोक्तम् । 
तथा कमप्यनुच्छिन्नरमस्यासंसारमिष्यते । 
गतौनां शमनं कमं सङ्के च चतुर्विधे ॥ ३४ ॥ 
निवेशनं ससंक्तेशे व्यवदानावबोधने । 
सत्वानामथेयाञ्चाव्ये षटसु पारमितासु च ॥ ३५॥ 
बुद्धमागे प्रकत्येव श्रून्यतायां दयश्षये । 

, सङ्खतेऽनु पलम्भे च परिपाके च देहिनाम् ॥ ३६ ॥ 
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बोधिसत्वस्य मार्गेऽभिनिवेशस्य निवारणे । 
बोधिप्राप्तौ जिन्चेचवि शुद्धौ नियतिं प्रति ॥ २७॥ 
अप्रमेये च सत्वा बुद्धसेवादिके गुणे । 
बोधेरङ्गेघनाशओे च कर्मणां सत्यद शने ॥ उ ॥ 
विप्यासप्रहाणे च तद्वस्तुकतानये । 
व्यवदाने ससम्भारे संस्छतासंस्छते प्रति ॥ ३< ॥ 
व्यतिभेदापरिन्नाने निर्वाणे च निवेशनम् । 
धर्मकाययस्य कर्मेदं सप्तविं शतिधा मतम् ॥४०॥ इति 

रवमेव कारिकाशस्तरप्रामाणयाद्वावाध्याहारपदादिभि- 
रभिसमयकमानुरूपो गन्धार्थो वाच्यः। ततश्च केनचि- 

दभिसमयालङ्कारकारिकापाटं बाहुल्येन नान्यथा सत्वा 

प्रतिभातु ते सुभूत इत्यादि वाक्मारभ्यास्या मातुये- 
दसम्बद्वंसम्यकसमुदायावयवा्थानभिधानाद्याख्यातम् । 
तत्सन्त रव न्नातुमर्दन्तौति नोपन्यस्य निराकतम् । 

श्रमिसमयालङ्कारालोकायां प्रज्ञापारमितावयास्याया- 

मनुगमपरिवर्तो नाेकोनविंशत्तमः ॥ 
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यथोक्ताष्टामिसमयस्वभावप्रज्नापारमिताधिगमं ` प्रति 

पुर्वयोगकथामुखेनादिकर्मिकावस्थामारभ्य परयेषमाणक्रम- 
मावेद्यन्नाह । पुनरपरमित्यादि (१. 482, 2) । सद्ा- 
प्ररदितसत॒ बोधिचित्तसमादानदानादि शुभसच्चयवान् । 

धोषानुगत्वाद् पलम्भप्रहाणाथिकत्वा्च सम्भारभूमौ स्थिति- 
स्तदुत्तरोत्तरनिर्वेधांगाद्चववादपये षणपरस्तदेति लश्यते । 
अधुना तु दशभरूमौश्वर खव । कायेऽनथिकेनेति। अखि 
मज्जादिदानाशयात् । जौोविते निरपेशेणेति । द यद्नं 

प्रत्यत्साहितत्वात्। लाभसत्कारश्चोकेषिति । तच लाभो 

द्व्यसम्यत्। सत्कारो बहमानता । श्लोको दिगन्तर- 

व्यापिनौ कौर्तिः। प्रथमं संभारभूमौो “घमसोतसि 
बद्धभ्योऽववाद्ं लभते तदे” इति वचनात्, अप्राप्तथमंसखोतः 

वामपाश्चेन। मा दक्चिणेनेति दश्िणपाश्चनावलोकय- 

गमिष्यसौत्यथैः। मा पूवेशेत्यादि । मा पृर्वादिदिग्भागेन 

न यथा नात्मतो न सत्कायतञख्लसीत्यादि । आत्मादौ 

नामप्रतिभासमानानां विद्यमानत्वेनानवगमात् । रूपा 

दौनां दश्नपथारूढानां निरात्मकानामविद्यमानत्वेनाव- 

बोधाद्यथा तेभ्यो न चलसि तथा गच्छेत्यथेः। वितिष्टत 

इति निवर्तते (9. ५82, 2) । रतदुक्तं भवति । सवेशेतेन 
समाधिविबन्धककायक्लमथाद्यत्पादनिषेधेनो पलश्षणतया 

सर्वस्यैव समाधेः। कौसौदमालम्बनसम्परमोपो लयौङत्ये 
तथानाभोगः। पुनराभोग इति । षड्दोषाणां प्रतिपक्षेण- 
्टाभिः प्रहाणसंस्कारेः समन्वागतेन समाधिना प्रन्नापार- 
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मितां मनसि कुवन् पूवां दिशं गच्छैवं श्रोष्यसौत्यववादो 
दत्तः स्यात्। तथाहि समाधिगुणे्ठभिसम्परत्ययलक्षणया 
योगिन अङ्गया छन्दः समुत्पद्यते । ततः छन्दबलादौये- 
मारभते। ततो बौयंबखेन कायचिन्तप्रसब्िमासादयति । 

ततः प्रलब्धकायचेतसः कोसौद्यं व्यावर्तते तस्मच्छद्ा- 
दयश्चत्वारः कोसौद्यप्रहाणाय भवन्ति। स्मतिरालम्बन- 
सम्प्रमोषस्य प्रतिपक्षः, तया सम्यगालम्बनो पस्थापनात् । 
सम्प्रजन्यं लयोडत्ययोः प्रतिपक्षः । तेन प्रामोद्यवस्तु- 
बुद्धादिगुणमनसिकाराज्लयस्य, संवेगवस्वनित्यतादिमनसि- 
कारादौड्त्यस्य प्रहाणल्लयौ्त्यप्रए्मनकालें त्वनाभोग- 
दोषः । तत््रतिपक्षेण चेतनाऽभ्यसनौया । लयौ द्त्यप्रशमे 
सति यद् चित्तमालम्बने निष्प्रकम्यमनभिसंस्कारवाहि 

प्रत्तं भवति, तदा पुनराभोगदोपस्तन चित्तविक्षेपात् 

अतस्तव्रतिपक्षेणोपेष्ा भावनौयेति । सम्यगववादलाभा- 

दभ्युपगमाथमाह । रवं वे करिष्यामौति । निर्वुक्तिक 
रवायमभ्युपगम इति तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । अहं 

हि _ सव॑सत्वानामालाकं कर्तुकाम इत्यादि । सुगमः । 
पुद्नलनैराढ्यसुखेनानुशस्य धमनैराव्यद्ारेणनुशासय- 

नाह । पुनरपि .श्द्मश्रो षौदित्थादि । 
परिज्ञाय प्रहाणाय पुनः साक्षात् क्रियां प्रति। 
श्रन्यतादिसमाधौनं चिधा्थैः परिकीर्तितः ॥ 

इति वचनाद्यनाकारेण प्रतिभासते स घटाद्याकारः 
कल्पितस्वभावस्तसय परिज्ञाने श्रन्यतासमाधिरुक्तः। 
कल्ितो डि सखभावः षरिक्तेयो मान्तिमा्रेणए सत्वात् 
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सवेधर्माभिनिवेशविविक्तमायोपमन्नानस्य साक्षात् किया्थै- 
मानिमित्तःसमाधिः योगिसंहृत्या तथ्यारूपस्य परिनिष्यन- 
स्याधिगन्तव्यस्वभावत्वात्पुद्गलधर्माभिनिवेशस्य परतन्त्रस्य 
प्रहाणथेमप्रशिदहितः समाधिः ग्राद्यम्राहकाभिनिवेशस्य 
विपयासप्रभवत्वेन प्रहेयत्वात् । अरुतचिन्ताभावनामय- 
ज्नानोत्पादकालेषु मायापुरूषेणेवाचरितव्यमिति प्रति- 
पादनाथे निमित्तपरि व्जितेनेव्यादि पदचयमित्येके । 
श्रन्यतादिसमाधौ प्रथोगमौलप्रष्टावस्थाखित्यपरे। कल्याश- 
मिचलष्णाथेमाह। यानि श्रन्यतेत्यादि । तच सम्भारभूमौ 

पुणयसम्भारोपाजनाथे श्रन्यतानिमित्नाप्रणिहितानधि 

मुक्तिचर्याभरूमौ तु ज्ानसम्भारात्मकनिरवेधभागौयोत्पाद्- 
नाथे यथाक्रममनुत्पादाजातानिरुद्वाभावान् सर्वधर्मान् 
देश्यन्तौत्यथेः । परितुलयमानेनेति (. 483, 6) परिगण- 

यता। ध्माधिकेनेति। अनागतधम॑प्रयोजनद्शनात् । 

ध्मगोरवेशेति । प्रतयुत्न्नानुशंसो पलम्भात् । अष्टषध्चां 
चौसहसैः साधं पञ्चभिः कामगुरैः समन्वितमायं धर्मोहतं 
बोधिसत्वं दष्टा न चित्तस्यान्यथात्वं कायमित्यादि ! मार- 
कमणि च त्वयावबोडव्यानोत्यादि। तांश्चाभिभूयेति । 

तदायत्तत्वाभावेनाभिभ्ूय। उपायकौशल्यमेव कथयन्नाह । 
रुष सत्तविनयेनेत्यादि । संदतिसत्याश्रयेणोपायं निर्दिश्य 
परमाधैसत्याश्रयेणाद । तत्कछ्षणच्च त्वयेत्यादि । तत्श्रण 
मिति । पच्चकामगुणक्रौडकद शेनानन्तरम् । तथेव तत्कस्य 
हेतोरित्याशङ्ाह । सरवैधर्मा दौत्यादि। स्वभावेन श्रन्या 
इति । तत्वेनानुत्पन्नाः । रूपादिपञ्चस्कन्धानां निरा- 
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त्मकत्वप्रतिपादनाथे निःखभावा इत्यादि (४. 484, ।) पश्च- 
पदोपादानम्। मायोपमा इत्यादि । पुनरुक्तदेशनाया 
प्रागुक्तं प्रयोजनं सप्तवर्षाण्येकसमाधिसमापन्रमायें धर्मो 
नतं बोधिसच्वमुपलभ्य न शथिलवोयेण भाव्यमित्याद । 
अपरमपि त्वमित्यादि । प्रतिवाणिरिति प्रतिकुलता 

कियद्रं मया गन्तव्यमिति सम्भार भ्रमौ । 

ध्यानाभिक्नामिनिदाराल्लोकधातून् स गच्छति । 
पूजाथेमम्रमेयाणां बुद्धानां अवणाय च ॥ 
अप्रमेयानुपास्यासौ बुद्धान् कल्पैरमेयगेः । 
कमण्यतां परामेति चैतसस्तद पासनात् ॥ 

इति वचनाद भिन्नासद्धावेऽपि आर्यधर्मोद्गतविमोश्षद श॑न- 

शक्तिवेकल्यादा यधर्मोद्तस्येवाधिष्ठानात्तत्परिपाचनोपाय- 

कौशलातिशयाद द्नेनायंधर्मोह्गतविमोक्षप्रभावितगन्ध- 

वत्या नगयाः कियदूरं मया गन्तव्यमिति निर्घोषो मया 

न ष्रष्ट इत्यथैः। तच रुदितमुचैःसखरेण कन्दितं तदिपयेया- 
दित्येके। रुदितमश्रुविमोक्षणं कन्दितं तदेव सश्न्द्मित्य- 
परे। शोकशित्तवेरस्यं परिदेवो हाकष्टं वञ्चित इत्यादिः- 
वचनम् । पूर्वोक्तधरमंपुद्गलनैराव्याववाद्दभ्यारव्धप्रन्ना- 
पारमितामनस्कारत्वा्च सम्भारभ्रूमावेव चित्तकर्मण्यतायां 
सत्यां ध्मसोतो नाम समाधिं प्रतिलभते, यस्य प्रति- 
लम्भाव्रन्धायेगरहणसमर्थो भवति । तस्मिंश्च समाधौ प्रति- 
लब्धे बुद्धभ्योऽववादं समाधिप्रन्तयोरभिटृद्यथे प्राप्रोतौ 
त्याह । अथ खलु सुभूते सदाग्ररुदितस्य बोधिसच्वस्येत्यादिः 

(९. 485, 6) । तथोत्कणितस्येति। तथा संजाताभिलाषस्य 
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सन्नाहकुश्लसच्वाथवौर्यभेदादेतेनैव वौर्येशेत्यादिपद्- 
चयम्। उन्दिकता तु प्राप्तोच्छाऽनुवध्येति। अन्तरापरि- 
त्यागाभावादनुवन्धं क्त्वा तचान्तर्धानसद्धावाद्धिधा तदि- 
पययात्स्फौोता । परचक्रोपद्रवादिविरहान््ेमा। अनादि. 
प्राचुयात्सुभिश्ा । दस्यश्वादिमनुष्यबाहल्याद्ाकौणेबह- 
जनमनुष्या । अन्तरापणशवौथौ त्वापणकवोथौ । रकान्त- 
मारभ्यापरान्तगमनानिविद्वा। समसमैरिति। तुल्य- 
प्रमाशैरिति केचित् वौष्सया दिरभिधानमित्यन्ये। अनु- 
त्पौडजनयुग्घयानसंक्रमणस्थापितैरिति । तच जनयान- 
स्थानं दस्यश्चादियानस्ानं, युग्ययानस्ानं, शिविकादि- 

यानस्थां, पड्यां गमनस्थानं सङ्कमणस्थानम् । अनु- 
त्मौडानि जनयुग्धयानसङ्गमणस्थानस्थापितानि येषन्त- 
रापणवौथोश्तेषु तानि । तथोक्तान्यतस्तैः सुसमापिता 
निष्यादितेत्यथैः । निष्टान्तत्वेन स्थापितशब्दस्य न पवे- 
निपातो लक्षणस्य व्यभिचारात् । खडकशौर्षाणोति 
(४. 486, 1) क्रमशौर्षाणि । किंकिणौजालेनेति घण्टिका- 
समूहेन । तच शेभनत्वादणेहदयं गमत्वान्मनोन्न;। 
दषेकरत्वाद्रच्ञनोयः । पञच्चाङ्गिकस्य तूयस्येति। वौोणा- 
वंशदियुक्तवाद्यविशेषस्य । अनुसारिवारिवाद्िण्य इति । 
प्रदक्िणावतजलवादहिन्धः। वारिण इति छत््रत्यये कतरि 

सम्बन्धविवक्ायां षष्ठौ । पण्डरौकं पद्मं । अन्धेरितिं । 

सोगन्धिकदन्धोत्पलादिभिः। शकटचकप्रमाणपरिणादा- 
नौति) परिणाहो माण्डल्यम्। नौलानौत्यादि .487,5) | 

तच नोलानौत्यदेशः सदहजनौलत्वान्नौलवशेवणानि । 
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सांयोगिंकनौलत्वान्निद्शनानि । उभयोः प्रभानिर्मोकष- 

भाखरत्वा नौलनिभासानि। रवं पौतानौत्यादिज्ञेयम् । 

बुडनेचीत्यादि । बुडनेचौ प्रन्नापारमिता। तस्या चिच 

कारः प्रसादत्तेनानुगतं युक्तं सुश्च गतमवबुद्खं श्रुतं चित्त 

श्रतमयं ज्ञानं येषां ते यथोक्तास्तेषां पूवेकमेविपाकेनेति 

पर्वेख सम्बन्धः । गन्धवत्यां मथ्य इति । गन्धवत्यां नगयौ 

मभिलश्यभूतस्थानस्य शङ्गाटकस्य मध्य इति सम्बन्धः । 

खद्मध्याधिमाक्रोपभोगभेदाह्कहपरिभोगेत्यादिपदचयम् 

काकेतनमयौति 0. ५५४, 1) । कर्केतनमिन्द्रनौलम् । समर्पित 

इत्युत्परादितकायसुखः । समन्वंगौ भूत इति सच्जातचित्त- 

सौमनसः। आत्मनि सति परसज्ज्ना स्रपरविभागात्परि- 

ग्रहद्ेषौ ! अनयोः सम्प्रतिबद्वाः स्वक्तेशः प्रजायन्त । 

दति न्धायेनात्मात्मौयम्रहाभिनिवेशपूवैकत्वेन सवं एव 

रागादयः कश दुःखविपाकहेतवो भवन्ति । मायोपम- 
सर्वधर्मभावनया पुनः सच्लविनयनमुपादाय क्तीशव शित्व- 

लाभेनाश्यविेषान्मायापुरुषस्येव कामपरिभोगो जिनात्म- 

जानां न दोषकत्तथा ॥ 

बोधिसत्वा हि सततं भवन्तश्चक्रवतिनः। 
प्रकुर्वन्ति हि स्वाथे हिणः सर्वजन्मसु ॥ 
केशे बोध्यङ्गनतां यातः संसारश्च शएमात्मताम् । 
महोपायवतां तस्मादचिन्त्या हि जिनात्मजाः ॥ 

इति वचनात् कामपरिभोगो बोधिसत्वानां न दोषरत्। 
खहौतनियमानामेव कामपरिभोगस्य दुष्टत्वात्। तुलिका- 
स्तौरेति। तूलिका न्ञायत रव । गोणिका तु विशिष्ट 
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कम्बलजातिः। गर्भोलिको मखरकः। चैलवितानमिति 
वस्ववितानं । अस्तित्वगुणवच्छवधेत्वेषु संप्रत्ययप्रसादामि 
लाषाकरभ्रद्वाप्रतिपादनाथे धर्मणां सन्निश्रयतयेत्यादि 
पदचयोपादानम् । अधिष्ठितमिति (2.48, 17) । अवि- 
च्छिन्नं चिरकालग्राधितप्राघ्युपायश्चवशेन खदु मध्याधि- 
माचसुखसौमनस्य लाभाच्चथाकमं तुष्ट इत्यादि षटृपदानि । 
तथागताववादूनाश्यवि शुद्धिलाभात्म्रज्ञापारमिताञ्रवणं 
जातमित्याह । अथ सल सद्ाप्ररुदित इत्यादि (५99, 8) । 
सम्यन्रहेतुकानां धमश्रवणं नाफलवदित्याह । शरणं - 
त्यादि । अनिितसंन्नामिति। मायोपमसंज्नाम। धर्म- 

नैराव्यप्रभावितश्च सर्वोऽधिगम इत्याह । तस्यानेकानौ 
त्यादि । यस्मिन् समाधौ व्यवस्थितः सर्वधर्माणां खभावं 
मायोपमत्वादिना व्यवलोकयति, स सर्वधर्मसखभावव्यव- 
लोकनो नाम समाधिः। रवं सर्वधर्मस्वभावानुपलय्थिनपम 
समाधिरित्यादयो व्ाख्येयाः। तच टद् मध्याधिमाचनिर्वेध- 
भागौयाधिगमभेदात्सर्वधम खभावव्यवलोकनादिदादश- 
समाधयस्तन्निजातास्वधिसुक्तिचर्याभरूमावेव मायावजिंत 
इत्यादयः पच्चाश्तसमाधयश्चावगन्तव्याः। आर्थर नमेधष्ते 
चास्यामेवाधिमुक्तिचर्याभरूमौ वतमानो बोधिसक््वः एथग्- 
जनोऽपि स्व॑वालविपत्तिसमतिकरान्तोऽसंस्येयसमाधिधार- 
णोविमोक्षाभिन्नादिगुणान्वितः कथ्यत इति । आश्यपरिः 

 शुदिबलादेव प्रथमभूम्यधिगमाथे समादहितावस्थायां 
तथागतप्रतिभासपुवकैणे विस्तरेणाववादौ जात इत्याह । 
स रषु समाधिषर खित इत्यादि ९.५92, 6) । प्रसुदितादि- 
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भूमौ बुद्वश्तादिकं पश्यतीति प्रदेश्णन्तरे यद्वचनं तदवश्यं 
भावित्वेनेति प्रतिपत्तव्यम् । अन्यच विधिप्रतिषेधयोर- 
नियमात् अतोऽधिमुक्ति्याभ्रूमावसंस्येयतथागतोपलम्भो 
भवति। ननु इयोस्तथागतयोरेकस्मिन् लोकधातौ सम्भव- 
विरोधात् कथमेवमिति चेत्। लोकधात्वन्तरे स्थिता- 
नप्रमेयान् बुद्धान् भगवतः पश्चति स्मेत्येके। यत्वख्विद्- 
मपूर्वाचरमौ दौ तथागतौ लोके नोत्यद्येयातामिति जन्- 
निषेधनं तच्छासनप्ररत्तिमभिप्रायौकत्योक्तमतो न दयो- 
स्तथागतयोर्युगपल्लोके शसनं प्रवतत इत्ययमेवाथेस्तच 
सन्तिष्ठते । यस्मात्परमाथेपर तन्त्रोत्पत्तित्वेनेयमेव तयो- 
रुत्पत्तिर्यदत शसनप्ररत्तिरेवच्च सतौह लोकधातुस्थानेव 
समानाभिप्रायत्वेन विदहितैकषणसनक्रमानविकलकारण- 
त्वाद्यगपदृत्यन्नानेकतथागतान् पश्यति स्मेत्यपरे। नापूवा- 
चरमाविति वचनात् कमेण तेषामुत्पत्तिरनुज्नातैव 
ते तुत्यन्नाः परिनिर्वाणाभावात्, धमसम्भोगकायाभ्यां 
विद्यन्त रव । केवलमपुखवतां नाभासौभवन्ति । पणय- 
वद्धिः पुनर्यथा पुण्यमल्पौयांसो भरयांसो वा समुपलभ्यन्त 
इत्यन्ये। तदानौं तचत्येकतथागताधिष्ठानेनायंधमोद्गित- 
सामर्थ्येन वा प्रातिहायंकरणकाले एथग्ननानामिवामेय- 
निमिततथागतदशेनमिति केचित् अचिन्त्यविमोक्ष- 
मुखभावनाबलादादिकमिंकाणामिव खचित्तस्यामेयतथया- 
गतप्रतिभासानुगतत्वेनोत्पादादप्रमाणतथागतद्शनमित्य- 
परे। चैलोण्डुकमिवेति (?. 493. 17)। वस्तरगुलकमिव 
शिरसा परिकर्पैधरयेरूमित्यथैः । " तथैव तत्कस्य हेतो 
रित्याश॑काइ । तस्य . हौत्यादि (९. 4१५, 2) । परितसन- 
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मिति वैमनस्यं । तेन मुल्येनेति (१. 495, 6) ।* याव- 
ज्जौवमात्मभावविक्रये परप्रतिवद्गतया तच गमना- 
सम्भवान्नितरां पुजावेकल्यमिति । तावत्कालविकरौतात्म- 
भावमूल्येन सम्भार भ्रूमावष्यभिन्नाबलादिव्यपूजा सम्भवेऽपि 
तन्भुल्यग्रहणं घमगौर वाथैमित्येके । धर्मश्रवणा्िकत्वादद्य- 
भिनज्नाभोगस्मतिवेकल्यादित्येके। मन्दवीर्याणां पर्मपर्येष्टिं 
प्रत्युत्साहसन्द शनाथेमित्यपरे । अओेठिदारिकाप्रतौनाम- 
नेन क्रमेणाथेकंरणमिति केचन । खपरोभयोपद्रवविनाश- 
यथाकमं भग्रानौत्यादिपदचयम्। कामदहेतोः कामनिदान- 

मिति। अनुभरूताननुभ्रूतकामाथेमित्यधेः । खदुमध्याधि- 
माचहषंलाभात्तुष्टचित्त इत्यादि पद्चयम् । अभिक्नाबला- 
इदयादिदानेऽपि धम॑श्रवणान्तरायाद् शनादस्यामौत्यभ्यप- 
गतवानिति केचित् । धम॑पूजाथिकतयाऽन्तरायोऽपि न 
गणित इति कश्चन । परित्यक्तमिति (. 497, 22) । आआशय- 
मह्वादेव महतौ पूजा न तु द्रव्यमह चखेनेत्यमिप्रायाद्यदि- 
कल्पितं तदेदोत्युक्तवान् । कारणमिति पौडाम् । गुण- 
जातिरिति गुणसामान्यम् । गुणविशेष इति गुणस्व- 
लष्टणम् । तच मनोऽनुक्लत्वा द्रोचन्तं । दोषानुत्पादत्वात् 
क्षमन्ते । विषयितेति (?- 500, 17) वशिताप्रभुत्वं सामथ्य- 

मिति यावत् । तौश्णमध्यष्टदिन्द्रियजनप्रतिभासापेश्या 
शछ्षणादिपद् चयम् । उत्पननरोगाभावादरोगः। अनागत- 

व्याधिं प्रत्ययोग्यत्वाननिरूपद्रवः। रवं हौत्यादि (2. 501, 8) । 

निवेशनमिति खम् । उत्सृजतेति त्यजत । पूवैवत्तत्कस्य 

हेतोरित्याशद्चाह । न॒ ममान्यत्_ किच्चदनमित्यादि 
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0. 508; 9) । प्रभूता विपुला" इति । अनेकप्रकारदरव्य- 
भेदात्मभरूताः । रक्ैकप्रकारस्यानन्त्यादिपुलाः । अनु- 

' जानोतेति (?. 504 8) । अनुज्ञां प्रयच्छत । अद्राश्ोदूरा- 
देवेति (2. 505. 10) विशिष्टाधिगमलाभेनायधर्मोतविमोक्ष- 

दशेनसामथ्यौह्न्धवतौं नगरौँ दूरादेव दष्टवान् । क्रासो 
कौशिकेति (. 507, 13) । धर्माधित्वादेवाभिन्नाभोगवेकल्या- 
तयृष्टवान्। सप्तभिसुद्राभिरिति। दुलंभमदहाथेतयाऽ्चादरो- 
त्पादनाथे दृढतरं सप्तभिर्बन्धनैबद्वा सप्तसु ग्रन्धिस्थानेषु 
सप्तभिः खनाममुद्रा भिमु्रयित्वा स्थापितेव्येके। भव्यतां 
ज्ञात्वा नितरामावजनाथेखङिप्रातिहार्यक्षतमित्याह । अथ 
खल तानि पृष्याणोत्यादि (0. 05, 10) । तथागताना- 
मागमनगमनपरिज्नानप्रञा्थम् । पूर्वत्तान्तमावेदयन्नरा । 
इहाहं कुलपुतत्यादि (1. 509, 19) ॥ 

अ्रभिसमयालङ्ारालोकायां प्रन्नापारमितावाख्यायां सद्ाप्ररदित- 

परिवतो नाम अिग्रत्तमः॥ 
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तथागतानामागमनगमननिषेधेन दशनमार्गोत्पादना्ें 
सवधमनेराक्यमावेदयनाद । रवमुक्तं धर्मोज्गत (. 512, ?) 
इत्यादि । तथताऽनुत्पादभूतकोरिश्रन्यतायथावत्ताविराग. 
निरोधाकाश्धातुख्भावत्वप्रतिपादनेन यथाकमं बद्धानां 
भगवतां मायोपमसवाकारक्ताद्यष्टाभिसमयप्रभावितत्व- 
मावेदितम्ित्येके। अत रवाह । न हि कुलपुचेत्यादि । 

रभ्यो धमभ्य इति । स्वाकारन्नतादिधमेभ्यो नान्यच 
तथागतः। किन््वेषामेव या तथता सा तथागत इत्यर्थः, 
अन्य तु इतूदाहरणाधिक्यादाधिक्छं निग्रहस्थानं स्द्रनैया- 
यिकैरष्यच्यते । तत्कथं न्यायपरमेश्वरो भगवानुद्ादहरण- 
धिक्यमुक्तवानिति चोद्यं छत्वा। यच नामैकः प्रतिपाद्यस्तच 
तत्प्रसिडस्यैकस्यैवाभिधानं युक्तम् । तच तु पर्षन्मणडले बहवो 
भिन्नमतयः सन्निषखा इति । तदधिकारेण युक्तमनेकोदा- 
इरणवचनम्। विकल्पेन वाऽमौ दृष्टान्ता न समुद्चयेनेत्येवं 
स्वचाधिकवचने परिहारं वणंयन्ति। तथा दृष्टान्तस्यैव 
कथना्मतौत्यसमुत्यन्नत्वादिको इदेतुः प्राज्नेरभ्युदना नोक्त 
इति। तथागतानां स्वकूपमेवं निर्दिश्य कल्पिताभिनिवेश- 
निषेधाथेमाह । तद्यथापि नाम कुलपुच पुरुष इत्यादि । 
मरौचिकामिति 0. 513, 1) विशिष्टादित्यरश्िम् । पदाथ 

सखरूपापरिज्नानादालजातौयः। विपरौतप्रतिपत्त्या दुष्प्र्त- 
जातौयः। न पुनस्तचोदकं खभावतः संविद्यत इति , 
स्टगतोयस्य विक्नाने रश्मितत्तोषरमालम्बनं न भवत्यन्या- 

कारन्नानस्यान्यालम्बनेऽतिप्रसङ्गगत्, परस्यरव्याटत्तरूप- 
त्वात्सवंभावानासुदकं मरौषिकायां तत्वतो न संविद्यते । 

* 69 
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तस्मात्तदालम्बनं ज्ञानं भ्रान्तं निर्विषयत्वादिःत्यथैः। पवंवत् 
तत्कस्य हेतोरित्याशंक्यांह । न हि तथागतो रूपकायतो 
द्रष्टव्य इति कल्यितस्यैकान्तश्रन्यत्वान रूपस्कन्धात्मक- 
स्तथागतः। परतन्त्राभिनिवेशनिषेधार्थमाह । तद्यथापि 

नाम कुलपुच मायेत्यादि । ्राद्यग्राहकाकारस्यालौकत्वेन 
निर्मितस्य नास्यागमनादिकमित्यथः । रवमेव कुलपुच 

नासि तथागतानामिति। परतन्त्रात्मकानम्। परि- 
निष्यन्नाभिनिवेशनिराकरणथेमाह । तद्यथापि नाम 

कुलपुच पुरुषः सुत इत्यादि । खषावादो हि खप्र इति । 
स्वंचालम्बनं बाद्यं रेशकालान्यथात्मकम् । 
जन्मन्यन्यच तस्मिन् वा तदा कालान्तरेऽपि वा ॥ 

तद्ेशेऽन्यदेशे वा स्वप्रन्नानस्य गोचरो न भवत्यन्या- 
कारन्नानस्यान्यालम्बनेऽतिप्रसङ्त्। न चान्यद्याद्यं रूप- 

सुपपद्यते । अल्योयस्यपि वेश्मनि बहयोजनपरिमाणनां 
गिरितरुसागरादौनां सप्रतिघानामुपलम्भात्, तस्माद्वान्त- 
मेव तथाविधं ज्ञानमुपजायत इत्यलौकः खप्रः। रुवभेव 
कुलपुच सवधम (1. 514, 11) इति । प्रमाणोपपन्नोत्यत्ति- 
रहितत्वेन परिनिष्यन्नस्वभावाः सवधर्माः खप्रोपमाः । 
धर्म॑तामप्रजानन्त इत्यनुत्यादरूपतामनवगच्छन्तः। षञ्ग- 
तिकमिति। देवादिपच्चगतिभ्योऽसुरगतेः एथगृव्यवस्थाप- 

नात्। ते च भगवतः आवका इति । 
शोलादपि वरं भरंशोनतु दष्टः कदाचन । 
शौलेन गम्धते स्वर्गो दध्या याति परं पदम् ॥ 

दति न्यायेन त रुव मायोपमधरम॑ताधिसुक्ता भगवतः 
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श्ष्याः) कल्पितादिपदाथैचयतच्वरूपनिषेधे ` सति 
नासेव तथागत इति मन्दधौजनाशक्ामपाकुवन् प्रतौत्य- 
समुत्पन्नस्तथागतोऽस्तौत्याह । तद्यथापि नाम कुलपुच. 

महासमुद्र (. 515, 1 इत्यादि । सस्वनां _ कृणलमुला- 
न्युपादायेति। ‰“कमजं लोकवेचिग्यमि"ति वचनात् 
साधारणं स्वानां शभं कम॑ ॒प्रतौत्य संरत्या कुंश्ल- 
मूलदहेतुकत्वानन च तान्यद्देतुकानि, येषां प्रत्ययानां 

सतामिति सामर्थ्येनेति शेषः। न चाहेतुको बुद्धानां 
भगवतां काय इति बद्धविनेयानामेव सत्लानां कुशल- 
मुलवशेन निष्यत्तिगमनान्नादेतुकः कायः । साधारणकम- 
निजातत्वं निर्दिश्येदानौं मभगवतामसाधारणकमनिजात- 

त्वप्रतिपादनाथैमाह । ̀ पुवचर्यापरिनिष्यत्र इत्यादि । 
तच्राधिमुक्तिचर्याभूमिप्रभावितत्वात् पुर्वैचयीपरिनिष्यन्नः 

प्रमुदितादिसत्तप्रयोगभूम्युपादानदेतुनिर्जातत्वाङ्खत्वधौनः । 

अचलादिबिविधफलभूमिसहकारि कारणोदहततत्वात््रत्यया- 

पौनः । समन्तप्रभाभूमिसङ्गहौतत्वात् पवकमविपाकादु- 
त्पन्न इत्येवमेषामधमेद इति केचित् । तस्मात्र खाभाविक- 

स्तथागत इत्याह । न कचिदशदि्शौत्यादि । 
यद्थैकियासमथे तदच परमाथैसत् । 

इति वचनात्, प्रमाणोपपन्नरकायकारणसम्बन्धबला- 

व्मतौत्यसमुत्पन्न रव ॒ताल्िकस्तथागत इत्यौ पलभ्भिक- 
जनाभिनिवेशनिषेधाथेमाद । तद्यथापि नाम कुलपुर 

वौणाया इत्यादि । बचोपधानौ तन्त्रौवेष्टनिका दण्डाय- 

विन्यस्ता काष्टादिवक्रलिका, उपवाणौ पाञ्चस्थितास्तन्त्र- 
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विरेषांः। स च शब्दो नं द्रोण्या निश्चरतोत्यादिना 
(1. 516, 1) । न देक जनकमिति कथयति। स्वेषां समा- 

-योगाच्छन्दः प्रन्प्यत इत्यनेनापि प्रान्तपिकश्न्दनिदेन 
सामग्यास्ताच्िकं जनकसभावं निरस्यति। रतदुक्त। 
अनेकं कारणमेकं कायें करोत्येकं वा तथेकमपि कारण- 
मनेकमेकं वा कायें कुर्यादिति चत्वारो विकल्पाः! तच 
यद्यनेकं कारणमेककायकदिति पष्षस्तदा चक्षरूपालोक- 
मनस्कारादिभ्यश्वकषर्विज्नानस्येकस्योत्यत्तावभ्युपगम्यमानायां 
कारणमेदेऽपि कायस्य भेदाभावान्न कारणभेदो भेदकाः 
कार्यस्य स्यात् । तथा च कारणाभेदाभावेऽपि कायस्या- 
भेदान कारणाभेदः कायेस्यामेदको भवेत्। ततश्च कारण- 
मेदाभेदावन्वयव्यतिरेकाभ्यामनपेक्षमासो कार्यमेदाभेदा- 
वदेतुको स्याताम् । एवच्च सति भेदभेदाव्यतिरेका- 
दवश्वस्य नित्यं सत्तमस्वं वा स्यादहेतोरन्यानपेक्षखत् । 
ननु सामग्रौ जनयिचौ कायस्य तस्याश्च मेदाभेदानु- 
 विधानचतुराविमावन्वयव्यतिरेकानुविधायितया कायस्य 
भेदाभेदावतः कथं तावदहेतुकौ भविष्यत इति चेत् । 
नैतत्सारम्। तथा हि न सामभौ नामान्या काचन 
समगेभ्यः किन्तहिं समग्रा रव भावाः सामग्रौ शब्दवाच्याः 
ते च परस्यरव्याटृत्तखभावाश्वक्षरादयो भिनाः सन्तो 
यद्येकमेवाभिनं चक्षुविज्नानं कायमुपजनयितुं शक्तास्तदा 
सामग्यन्तरान्तःपातिनोऽपि भावाः समग्राः किमिति 
चक्षविन्नानस्योपजननं न कुयुः । भिन्नत्वेन चक्षुरादिभ्यः 

शित्यादयो नोपजनयन्तौति चेत्।  चक्षरादयोऽपि पर- 
स्थर भिन्रस्वभावाः कथं जनयन्तीति वक्तव्यम् । जनक- 
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स्वाभाव्यादिति चेत्, नैवं ` यस्माजजनकान्यत्वमेवाजनकत्वं 
व्यवस्थापितम् । तस्मादेकस्य यो जनकः सखभावस्ततोऽपरे 
व्यावतमाना जनकाः न प्राप्मवन्ति। जनकादन्यत्वा- 
द्वावान्तरवत् । स्यादेतत् । न हि बमोऽन्यस्य तच्जननकर्ूपं 
नास्तौति। किन्तु यदेकस्य तज्जनकं रूपं तदन्यस्य 
नासत्यन्योऽपि स्वरूपेणैव जनको न पररूपेणातद्रप- 
त्वात् । अतः सखरूपाजननकाद्यादच्यसिद्धेयथासखं भिन्ना 
जनकाश्च सखभावेनेति कोऽच विरोधः। तथा देकस्मा- 
ज्नकाद्यावतमानस्तद्रपो न स्यान्न त्वतत्कार्यस्तनैव च 
तत्काय कतव्य नान्येनेति कोऽच न्याय इति यद्येवभमेकरेनैव 
तत्कार्ये कृतमिति किंमपरेषां तत्कायकरणे प्रयोजनम् । 
स्यादेतत् । न वे भावानां काचित् पेष्षापुर्वकारिता 
यतोऽयमेकोऽपि समथः किमचास्माभिरित्यपरे निवर्तेरन् । 
ते हि निरमिप्रायव्यापाराः सखदहेतुपरिणामोपधिधर्माण- 
स्तत््रकतेस्तथा भवन्तो नोपालम्भमर्हन्तौति। रवं तर्ये 
केन देतुना यः कायस्य खभावो जन्यते स रवापरेणेति 
प्रातम् । तथा च सति कारणवेलक्षण्ये कार्यवेलश्यणया- 
द शनात्, कारणभेदो विसदशस्याभिन्नस्य कार्यस्योत्पादक- 
त्वेन भेदको न स्यात्। अथ मन्धसे परस्यरविभिनन- 
मूतेयोऽपि चक्षरादय रव केनचिव्छभावातिशयेन चक्ष- 
विन्नानजनने नियता नापरे छित्यादयः। तथा हि तेषाभेव 
चक्षरादौनां स सख्वभावातिश्यो नापरेषाम्। रतावत्तं 
स्यात् । कृतोऽयं सखभावातिशयत्तेषामिति । निरहेतुकात्वे- 
ऽनपेक्िणो नियमाभावेनातिप्रसङ्गभयात् स सखभावाति- 
शयसेषां खहेतोरित्युच्यते। तस्यापि तञ्नननात्मता 
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तदन्यसमात्खदेतोरित्यनादिेतुपरम्परा । तस्मादेवं विध- 
हेतुपरम्परप्याशरेष्टत्वेनानवस्थापि न छएतिमावहति | 
रवं विलक्षणएकार णएकला पाद्विलणम विलक्षणाचा विलक्षणं 
कायें जायत इत्येतावतैवांेन हेतुभेदामेदाभ्यां फलस्य 
भेदाभेदावुक्ताविति । नैतत्सारं । यस्माद्य रवोभयनिशित- 
वाचौ हेतुः स रव साधनं दृषण्च्ेति न्यायादभेदा- 
विशेषेऽपि हेतुधमंसामर्थ्याययथा न सवं स्वसाधकं 
तदद्धेदाविरेषेऽपि न सवे सवेसाधकमित्येवमभ्युपगत- 
हेतुफलसम्बन्धं सास्यादिकं प्रत्यच्यमानं शोभामाधनत्े । 
वस्तुतत्वतो दहेतुफलभावापवादौ माध्यमिकस्तं प्रति 
सखभावातिश्यत्तेषां खदहेतोरिति हेतुधमसामर््यलश्षणं। 
हेतुर सिद्धः खपक्षसिङये सिद्ववत् कथमुपादौयते । अथ 
मतम्। इहेतुध्मसामर्थ्यानभ्युपगमे प्रत्यक्षादिविरोधो दुनि- 
वार इति। तदसत्। तत्वत इति विशेषणेन यथाद भन- 
मनिषेधात्। अयध्रादशनं तर्हिं निषेध इति व्यक्तमिदं 
कमरोमोत्पाटनम् । अयथादशनं कायंकार णभावानम्गुप- 
गमादिति चेत् । न। त्वतः प्रमाणसहायत्वेनाप्रमाश- 
सहायस्य कायकारणभावस्याभ्यु पगमात्कथं नायथाद् भेन - 
मभ्युपगमः । तथा देतावन्माचमेकमेव प्रत्यक प्रतिभासते, 
यदुतासिन् सतौद्ं भवतौति । तच्चास्माभिरनिपिद्वमेव । 
यस्तु प्रमाणोपपन्रस्वरूपः काथेकारणभावो वर्ते म 
प्र्यश्ूसमाधिगम्यो न भवति निर्विकल्पकंत्वेन प्रत्यक्षस्य 
प्रमाणोपपनखरूपावधारणासाम्यवेकल्यात् । न च 
व्तुप्रतिभासनादेव तदव्यतिरिक्ततथाविधस रूपस्य प्रति- 
भासनमिति युक्तं वक्तुमतथा विधस्वरूपस्यापि केशेण्डकादेः 
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प्रतिभासनात् । मान्तोऽयं प्रतिभास इत्यपि “मिथ्या, 
सत्यत्वायिमतप्रतिभासस्यापि सत्यत्वनिबन्धनाभावात् । 
अथेक्रियाकारित्वं सत्यत्वनिबन्धनमिति चत्! नैवं, यस्मात् 
कायेक्रियाकारित्वभेवाधैक्रियाकारित्वं यथोदितविधिना 
परमाथेतोऽनुपपद्यमानखरूपं संइत्याभ्युपगतमित्यज्नञापकः- 
मेतत् । सेस्येवालोकत्वे देशकालादिग्रतिनियमो न 
स्यादिति चैत्। स्यादेष दोषो यदि निहतुकत्वमभ्युप- 
गम्यते । यावता विचारविमरद्सदिष्णत्वेनाविचारेकरम्य 
पूवेपूवस्रकारणं समाभित्योत्तरोत्तरमोदशं प्रतिनियतदे श- 
कालादिमत्कायं प्रवतते। अत रव च संदत्यापि कारण- 
वेकल्याच्छशविषाणदौनामनुत्पत्तिः । न्यायस्य तुल्यत्वे 
यथाद्श्नमपि किं ` निषेधञ्चेत्, प्रत्यष्ादिविरीधोप- 
निपातात्। न तद्धयं न्यायो बाधासश्चवादिति चत् । नैत- 
देव॑यथा न्यायस्तत्वतस्तथा बाधाऽनभ्युपगमात्। यथा च 
बाधा यथादशनं तथा न्याथाभावात् । अथ मतमनेक- 
मेव कारणमनेकं काये वुर्यादिति दितौयः पष्टोऽभ्यप- 
गम्यते । कारणस्वभावविशेषस्य कायस्वभावविशेषे व्या- 
प्रियमाणत्वेन काये कारणव्यापारविरचितानां खभाव- 
विशेषाणशामसंकौणेत्वात्। तथा हि समनन्तर प्रत्ययादि्ना- 
नाच्रविश्टानस्योपलम्भात्मता। तस्येव चोपलम्भात्मनखक्ष- 
रिन्द्रियाद्रपग्रहणयोग्यताप्रतिनियमः विषयात्तत्तल्यरूपते- 

त्यमिननत्वेऽपि वस्तुतः कायस्य निविभक्तरूपस्य कारणानां 

भिनेभ्यः स्वभावेभ्यो भिना रव विशेषा भवन्तौति न 

कारणमेदेऽप्यभेदस्तत्कारयस्येति। तदयुक्तं, यस्मादुपलम्भा- 
त्मतादौनां परस्परतो मेदेऽभ्युपगम्यमाने तद्िक्नान- 
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मेकमनेकं स्याद् पलम्भात्मतादिभ्योऽभेदादु पलम्भात्मादि- 

स्वात्मवत् । अथा भेदर्तेभ्यो न सिद्धस्तथा च नानेकात्व 
विन्नानस्य भविष्यतौति चेत्। मेदे तेभ्योऽभ्युपगम्यमाने 
तदिन्नानं निहेतुकमेव स्यात्कारणव्यापारस्य विक्नाना- 
दन्यचोपलम्भात्मतादिपूपयोगादेवं च नित्यं सत्चमसततव 
वा भवेदिति दोषः। अथ यथोक्तदोषभयाद्धेदो नाभ्युप- 
गम्यते। तथा च सन्युपलम्भात्मतादौनां परस्परतो मेदो न 

स्यादेकविन्नानखरूपत्वादिक्नानस्रात्मवत्। अतः कारण- 
व्यापारविषयभेद्कल्पनावेयथ्याङ्धिननस्वभावेभ्य्चक्षरादिभ्य 
इत्यादिना प्रागुक्तो दोषः समापतति । अथ मतम् । 
कार्यसखभावस्यानेकस्मादनुपलम्धात्मताद््याडत्तिमतः समु- 
त्पत्तिद श्ना्वम॑भेदकल्पनामास्थाय ' बोधात्मकान्मनस्कारा- 
द्ोधरूपतेत्यादिना कारणानुरूष्येणोपलम्भात्मतादिधम- 
भेदः कारणव्धापारविषयभेदेन कल्यनासमारोपितः, तस्य 

चास्वात्तेभ्योऽमेदाज्तानस्यानेकत्वमेकस्माज्त्ानादनन्यत्वा- 
त्ेषामभेद इति प्रयोगदयेऽसिद्धो हेतुरिति । यद्येवं 
ते विशेषाः कंल्पनोपरचितत्वेन व्योमोत्पलादय इव न 

हेतुव्यापारमपेश्न्त इति कारणानां भिनेभ्यः खभावेभ्यो 
भिन्ना रव विशेषा भवन्तौति न युक्तमभिधातुम् । अथा- 
पेक्छन्त इति निबेन्धस्तथा सति कल्यनाशिल्पिघरितेषेवोप- 
लम्भात्मतादिषु कारणव्यापारो व्यवस्ाप्यमानः काल्पनिकं 
रव ॒भूतार्थो न स्वारेवच्च कायेमहेतुकं कारणव्यापारस्य 
कल्पितख्भावेषूपयोगात् । अथोक्तदोषभयाद्मिन्नमेकं 
कायं विशेषाश्च भिन्ना न च का्यीत्मव्यतिरिक्ता इति 
मतिः। रवन्तहिं मिनाभिन्नसखभावाध्यासितत्वामधर्मिंणो- 
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वस्तुतः चन्द्रतारकादिवद्धेदान्न केवलं व्यतिरिक्तमेव 
सामान्यं बलाद्ापतति, नानेकत्वथोः परस्यराहति- 
ल्षणोऽपि दोषः । किन्तर्हि बोधरूपादनन्यत्वेभ्युपगम्य- 
माने रूपादिक्नानकायेस्य न सम्भवो बोधरूपादन्यत्वा- 
दोधर्ूपस्वात्मवत् । विषयाकारादनन्यत्वाद्रूपतोऽपि तस्य 
सम्भवो विषयाकारखात्मवदित्येक रव कायें सम्भवासम्भवो 
कारणे चैकच जनकाजनकौ युगपत्तत्षतो विरुध्यते । 
स्यादेतत् । तथा हि कायेमुत्पद्यमानं दृष्टमिति । तद्- 
युक्तम् । नदि सवं दर्शनं बाध्यमानमपि प्रमाणेन प्रमाणं, 
माभ्ह्धिचन्द्रादिदशेनस्यापि प्रामाण्यमिति । अथै कमेव 
कारणमनेकं कायें कुर्यादिति दलौयः पष्ठोऽभ्य॒पगम्यते । 
तदयुक्तम् । रकस्मादनेककार्योत्यत्तो न कारणाभेदः 
कायंस्याभेदक इति भेदोऽपि भेदस्य न हेतुरिति मेदा- 
भेदौ विश्वस्यादहेतुकौ स्याताम् । अभिन्नस्यापि स तादश 
आत्मातिश्यो येनैकोऽपि इहेतुरनेकं काये करोतौति 
चेत्। स हेतुयेनात्मातिश्येनैकं कार्यञ्जनयति किन्ते- 
नैवापरम्। तेनैव चेत्, कथं मेदः फलस्य! अथान्येनैवं 
तद्दि कारणभेदो न युक्तिमान् न दयात्मातिश्यादन्यो 
भावः। स्यादेतत्, यदि का्यखभावापन्या कारणं कायं 
जनयति, यथा सांख्यस्य तदा भवेदेकस्यानेकरूपापत्ति- 
विरोधादनेकजननमयुक्तिमत् । यावता भेद्ाभेद्जनन- 

नियतस्वभावकारणसन्निधिमाचरेण भेदाभेद कार्योत्पत्तौ 
नेदच्वोद्यमासकन्दति । अयमेव हि कारणशभेदाभेदाभ्यां 

कायस्य भेदोऽभेदां वा यद्धेदामेदजनननियतखभावा- 
त्कारणाद्धिनामिनकार्योत्पत्तिरिति। रतदपि मिथ्या । 



५५8 रकचिंग्रत्तमपस्वितंः। 

यतोऽचैवेयं विचारणा क्रियते । चश्षर्येन स्वभावेन चकषः- 
छणं जनयति किन्तेनैव चक्षविन्ञानमपि । तेनैव चेत्तदपि 
विज्ञानं चक्षुरेव स्याच्च्षू्जननस्वभावकारणजन्यत्वाचक्ुवंत् । 
वं येन वा खभावेन चश्षविज्नानं जनयति तेनैव चक्षरपि। 
रवं चक्ुविन्नानजननस्वभावकार णजन्धत्वाचष्टरपि चश्ष्- 
विज्ञानं स्याच्कषुविन्नानवत् । यदि वा प्रत्येकं चक्षुरचक्ष- 
जंननसखभावकार णजन्यत्वा्क्षर चक्षःस्वभावं चक्षः स्यात् 
रवं विन्नानाविन्नानजननस्वभावकारणजन्यत्वादिन्नानं 
विन्नानाविक्ञानखभावं स्यात्। रएवमेतदित्यभ्युपगमे च 

सुतरां प्रत्यक्षाद्युपहतिगेाढ भवन्तमाश्िष्यति। अथान्येन 
स्वाभावेन चक्ष्क्षःकछ्षणं जनयत्यन्येन चष्टाविन्नानमिति- 
मतम्। तौ स्वभा वौ किच्वक्षपो व्यर्तिरि क्तावथाव्यतिरि क्तौ । 
यदि व्थतिरिक्तौ तदा तावेवाधैकरियालक्षणत्वादस्तुनो 
जनकौ वस्तुनौ स्यातां चक्षुू्ववस्तु स्याद किच्ित्कर त्वात् । 
अथाव्यतिरिक्तौ तदा चक्षपोऽप्येकाभिमतस्य मेदः स्या- 
त्परस्परभिन्रसभावाव्यतिरेकात्, स्वभावद्यवत् । तथा 
चैकात्वं हौ यते। सखभावयोवा पुनरैक्यं स्यादेकस्माचक्षषो- 
ऽभिन्नत्वाचक्वत्तच चश्ुर्येन ख्वभावेनेत्यादिनोक्तो दोषः 
अथ मतं स्हेलोरेकजननस्वभावसुत्पन्नं कारणं यथा 
कायभेकं जनयति तथा खदेतोरेवोत्यन्नमनेकं जनयतीति । 
रवं तु ब्रुवाः प्रकरणमेव विस्म्रतम् । तथा दहि यथेक- 
सखानेकजनकत्वं निराचिकोषिंतं तथेकजनकत्वमपौति किं 
माध्यमिकं प्रत्येवसुच्यते। अमाध्यमिकं प्रत्यपि निष्फल- 
मिष्टत्वादेकानेकजनकत्वस्य तेन । स्यादेतत्, यदि सेद- 
जनननियतस्रभावाद्मेदोत्पत्निः न तहिं कारण्खभावानु- 
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विधायि काथं स्यादित्यदेतुकत्वप्रसङ्गः यावतां चक्षुषः 
सकाशद्धेदजनननियतस्वभावाच्चक्षुषो विज्ञानस्य वा चक्षः- 
सखभावस्योदयात्कथं न भेदोत्पत्तिः। तथाहि न कारशं 

प्रति कायें परस्परविलक्षणामिः शक्तिभिर नुगतमिति भिन्न 
काये करोतौत्यपितु खभावादिति। तमेव तत्खभावं 
पयनुयुजञ्जछद्े कोऽयं सभावो नाम विश्वरूपो येन 
प्रागुक्तानेकप्रकार विरोधेऽपि तत्तिरस्ियया सपक्षरक्षा- 
माचरन्नपास्तान्यप्रतिसमाधानचिन्ताभारो भवान् सुख- 
मासौत्। देतुधमसामणथ्यमिति चेत्, नैवं प्रागेव निरा- 
छतत्वात्। परि दश्यमानरूपतेत्यपि न वक्तव्यं, यस्माद्रूपा- 
दिनिभासवति प्रत्ययेऽप्रतिभासमानस्य शस््राद्याश्रयेण 
परिकल्पितरूपस्य तच््ोत्यच्याद्याकारस्य निषेधाद्यया बुदा 
त्वं सन्धियते, यस्यां वा बु्खो सा तादृशौ लोकप्रतौतिः 
संदटतिरिष्टा तया सर्वमिदं प्रतौयमानस्रूपं विश्वं 
सत्यं, अन्यथाऽलौीकम्। अतो यथाद्शनं काथंकारणभावो 
दुनिवारस्तथा च सति यत् कंथिदेवं दूषणमुच्यतेऽभावः 
संहृतिरुत्पादो भाव इति युगपदथेकरियायां योम्धमयोग्यं 
वरू्वभ्युपगतम्। अथोत्पादः संटतिस्तदा संहत्योत्पाद् 
इत्यस्य वाक्यस्योत्पच्योत्पाद् इत्यभ्युपगमानन किञ्विद्- 
निष्टमापतितम् । तथानुत्पाद्ः परमाथ इत्येवं परमार्थेन 
नोत्पाद इत्यस्यानुत्पादेन नोत्पाद इत्यथेः। तथा च 
सिद्धसाध्यतेत्यादि। तत्संटतिलक्षणानमिन्तया प्रकषतानुप- 

यो गिक्रेवलममिमानादसङ्गतसुक्तम् । अथेकमेव कारण 
मेवं॑कायै कुर्यादिति चतुर्थः पश्षोऽभ्युपगम्थते सोऽयं 
नितरामेव न राजते । तथा दहि. चक्षरादौनां सजातीय- 
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छणजनकत्वेन सखविन्नानजनकत्वाभावेऽन्धबधिरादित्व- 
प्रसङ्गः स्पष्टः प्रसज्यते | स्वविन्नानजनकत्वे चाऽभ्युप- 
गम्यमाने चक्षरादिजान्युच्छेदेनैकस्माज्त्ानष्षणादृध्वं न 
चक्षुरादयो नापि ज्ञानमिति तदेवान्धत्वादिकमनाया- 
सेन जगतः प्रातम् । अतो ये प्रतोत्यसमुत्पन्नात्ते परमाथे- 
तोऽविचारेकरमणौयास्तद्यथा मायाकारनिर्मिताः करभा- 
दयः। तथा चामौ स्वे रूपादयो भावा इति सखभाव- 
ेतुः। यथादशनं प्रतौत्योत्पाददशनानासिद्धो तुः 
सपक्षे भावान्न विरुद्धः पूवप्रबन्धेन विपक्षे बाधक- 
प्रमाशोपदशनादनैकान्तिकश्च न भवतौत्यमुना न्यायेन 
प्र्ययाधौनटृत्तित्वाययथाशब्दः प्राज्नतिकस्तथा भगवतां 

कायो व्यवस्ापित इति तचोर्पादानकारणाधौनत्वेन 

हेत्वधौना सहकारिकारणजन्यत्वाव्मत्ययाधौना विनेयानां 
कुश्लमुलबलेन प्रतिभासगमनादनेकंकुशलमुलप्रयोग- 

निष्यन्ना। यथोक्तथमप्रत्यवेक्षायाः प्रयोजनाथेमाह । यतः 

कुलपुचेत्यादि (9. 516, 12) । यस्मादेवमनन्तरोक्तकरमेण 
यदा स्वैधममीननुत्पन्नाननिरुान्दशनमागगगधिगमेन त्वं 

सम्यक् प्रज्ञास्यति, तस्माद्धावाद्यभिनिवेशषलक्णं विपयसं 

तद्विरोधिनैःखाभाव्यक्ानाप््रहाय तन्मूलं सकलं लेशक्तेया- 

वरणं क्रमेणापाकुर्वाणः प्रथमादिभ्रूमौ नियतो भविष्य- 
स्यनुत्तर बोधाविल्यथेः। विनेयानामविपरोतधर्मदेशनाबला- 
द्धिगमो जात इति प्रतिपादयन्नाह । अस्मिन् खल् 

पूनरत्यादि। न च ने. भूयो विचिकित्सा मवतत इति 
(2. 518, 1) । एकयोगक्षेमानां मध्येऽन्यतरस्यैकंस्य प्रहाण- 
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भावादिविकित्साप्रहाणे दशनप्रहातव्यक्तेशगणप्रहाणं धर्म - 

नैराव्यदेश्नाबलाद्धिगतद्नम्रार्गसामर्थ्येन परिदौपय- 
त्यतोऽनुत्तरबोधिं प्रति न पुनविंचिकित्सा प्रतते । कुशल 
मृलपरिपुरिसुपाद्ायेति (7. 520, 6) प्रथमभूम्यधिकारेण 

दानपारमिताऽतिरिक्ततासुपादायेत्यधेः। सप्तवर्षाणौति। 
न क्षपा मन्दतेदानौं न च मे धमेमत्सरः 
नाचार्यमुषशटिर्ना शक्तिनं च मे दुःखण्ौलता ॥ 
नच मे निष्ठितं शस्तं तकंयामि न चान्तिकात्। 
आन्नातुन चमे शक्ताः विनेया न च साद्राः॥ 

न देशयामि येनेति ज्ञापयन् परितर्ष॑यन् । 
दौ मासौ प्रतिसंलौनो भगवानर्धमेव च ॥ 

इति न्यायादार्यसदाप्ररुदितस्य परि शद्धा श्यताजिन्ञा- 
साथ सप्तवर्षाणि समापन्न रव स्थित इत्येके । दशन- 
मागौधिगमबलेनाधिगतसत्तसम्बोध्यज्गगनां सवाकारपरि- 
शेधनाथेमित्यपरे । आश्यपरि शुदा भावनावलादविप- 
रोतनिमित्तप्रतिभासो जायत इत्याह । अथ खलु सद्ा- 
प्ररदित इत्यादि । प्रतिसंख्यायेति। रखवं विचिन्त्य, ड्य 

भिक्नासम्भवेऽपि न तया पूजा कतेति। शरौरविक्रयमूल्य- 
ग्रहणवद्यास्येयम्। कौदृशं प्रन्नापारमितां देश्यामासे 
त्यादि । तेयं धर्मोद्तस्येत्यादि @. 529. 20) । यद्यपि सवं 

रव स्व॑धरमसमतादयो देशनाप्रकारा धमनैराक्यद्योतक- 

त्वेन तुख्यास्तथापि'पौरुषेयत्वादक्तुरभिपरायं कायतया खच- 
येयुरमौ शन्दाः, तस्माद विच्छिन्पारम्पयसम्परदायत्वेनाभि- 
प्रायदयोतनादेषामथेभेदोऽवगन्तव्य इत्येके । अथ तन्मतमेव, 



५४८ रखुकधिंशत्तमपरिवतः। 

लिख्यते तचादौ सवाकारज्नताद्तुपुर्वाभिसमयपयन्तस्य 
षटूप्रकाराभिसमयकमस्य प्रत्येकं प्रयोगद्श्नभावनामागे- 
स्वभावप्रतिपादनाय स्वेध्मसमतयेत्यादयष्टादशपदानि । 
तदनु चतुर्विधैकश्णाभिसमयाथैकथनाय एथिवौधात्व- 
पर्यन्ततयेत्यादि पदचतुष्टयं, तदनन्तरं तु कायचयस्य 

श्रन्यतैकर सत्वन्नापनाथैमाकाश्धात्वप्यन्ततयेत्येकं पदम् । 
अतोऽनन्तरन्तु धम॑सम्भोगनिमीशकायचयस्वरूपनिवेद्- 
नाथे विज्नानधात्वपर्थन्ततयेत्यादि पदचयम्। तद् नन्तरं 
च सम्भाराष्टाधिमुक्तिबोधिसत्तथागतभूमिषु धर्मकायस्य 
यथाभव्यं विनेयजनप्रतिष्ठापनकर्मपरिदौपनाथे सर्वधर्मी- 
नुपलब्ितयेत्यादि पदचतुष्टयं वेदितव्धमित्ययं समु- 

दाया । पदार्थस्तु विभक्कप्राय रत्रेति न पुनविंभज्यते । 
अआयधर्मोद्नताधिष्ठानेन सखप्रणिधिपु्यन्ञानबलाच्च श्रुत- 
चिन्तामयज्नानोत्पादक्रमेण यथोक्ता्टामिसमयस्रभाव- 

प्रन्नापारमितादेशनाकाराः समाधयः। सखप्रावस्थाया- 

मिव तावत्कालप्रतिभासाः सदाप्ररुदि तबोधिसच्वस्योत्पना 

इत्याद । अथ खलु सद्प्ररुदितस्येत्यादि (- 526. >) । 
यस्मिन् समाधौ व्यवस्थितः सर्वधर्मसमतां प्रतिपद्यते 

स सवेधर्म॑समता नामः समाधिरेव सवैधममविविक्तश्च नाम 

समाधिरित्यादि वाच्यम् । सवेथा तु यथानि्दिग्रजञा- 
पारमितालम्बनसमाधोनामधिगमरूपेण दटढप्रतिभासित्वे 
हखचविरोधः। तथा हि प्रथमेन कल्पासंस्येयेन सम्भार- 
भूमिमारभ्य याव्मरथमा भूमिर्निष्म्यते दितीयेन तु 

, विमलाश्रूमिसुपादाय यावत्सप्तमौ भ्रमिः, दतौयेन पुनः 



अभिसमयालङ्गरालोकः। ५५९ 

कल्यासस्येयेनाचलाभूमिमारम्य यावद्द्भूमिरित्येषं चिभि 
कल्पा संख्येधेर्बङ्त्वमधिगम्यत इति यथारूतमेव खतं 
विरुष्यते। चिकसामान्धात् चिभिः कल्पासंस्येये रित्यक्तं 
न पनः परमार्थत इत्येवं नेयाथेखचव्याख्याने नितरामेव 
विरोधः। तथा हि सम्भार भूमिमापुरयनेकं कल्पासंस्येय- 
मतिक्रामति, तदनन्तरमधिमुक्तियोभ्रमिं निष्यादयन् 

कल्पासंस्येयद्यमतिनामयति । तदनु प्रञुदिताभूमिमुपा- 
दाय यावद्धमममेधां बोधिसत्वभरूमिं प्रत्येकं चिभिस्िभिः 
कल्पासंख्येयेर्वोधिसल्वो निष्याद्य समन्तप्रभां बुद्धभूमि- 
मासादयतौत्येवं चयस्तिंशता कल्पासंस्येयै वत्वं प्राप्यत 
इत्याचार्यवसुबन्धुपादाः। यथोक्ताष्टाभिसमयात्मकप्रज्ना- 
पारमितारेशनालम्बनंसमाधिवलादद्छनि समाधिमुखानि 

प्रथमायामेव भ्रूमावधिगतानौत्यादि । रवं प्रसुखा- 
नौत्यादि । अच समाध्यभिनिर्हारोपाया रुव समाधि- 
सुखानि न तु समाधयः ^ प्रसुदितायां भूमौ समाधिशतं 
लभत ” इति द् शभूमकेऽमिदहितत्वात्। समाधिख्भावान्धेव 

वा समाधिसुखानि । तच शतयग्रहणस्योपलक्षणत्वादिति 

प्रतिपत्तव्यम् ॥ 

श्रभिसमयालङ्ारालोकायां प्रज्ञापारमितायाख्यायां 

धर्मोद्गतपरिवर्तो नामेकस्तिश्न्तमः ॥ 



५९० दाचिंशत्तमपरिवतः। 

सरम्यगधिगतानामेव समाधौनां व्यापारकंयनाथेमाह । 

सह प्रतिलब्धानां च सुभ्रूत इत्यादि (. 527, 2)। पुन- 

रप्यादरोत्पादनाय परौन्दनाथैसुपोद्नातयन्नाह । तच खलु 

पुनर्भगवानित्यादि । तदनेनापौति । यस्मादायसद्ग्रर- 
दितस्यैवम्थ॑कारिका । तस्मादनेनापि न केवलं प्रागुक्त 
पर्यायेशेत्यधैः, तथागताधिष्ठानेनेति मदानुशंसत्वेन वद्ध 

न्तरायत्वात्सहसापि लिखितुमशक्या । तस्मात्तथागतानु- 

भावेनोपोद्ातं त्वेवं परौन्दनामावेदयन्नाद । तस्मा- 

त्र्यानन्देत्यादि । किं निबन्धनेयं विस्तरेण परोन्दनेति । 

तत्कस्य हेतोरित्याश्ड्याह । अच हि प्रन्नापारमिताया- 

मित्यादि (1. 52४, 8)। तदेव स्यष्टयन्नाह । तत् कि मन्यस 

इत्यादि । रण्वं संकिप्तविस्तर रुचिसच्वानुग्रहेण स्वाकार- 

ज्नतादयः सकारिचधर्मकायावसानाः सर्वं रवाष्टौ पदार्थः 
समुपजाता भवन्ति । अथवा प्रथमं सवाकारज्नतादि- 
चिसर्वन्नतामिलश्यस्था नीयत्वेन लक्षणम् । ततो वशित्वाथे 
चिसर्वन्नताभावनां प्रति प्रयुज्यतेऽनेनेति विसवज्नताप्रयोगः 
सर्वाकाराभिसंबोधः । ततोऽत्यभ्यासाप््रकर्षागमनमिति 
चिसवन्नताप्रकषवस्थो मृधाभिसमयः। ततोऽधिगतवस्तु- 
निश्चयाय व्यस्तसमस्तविभाविताथप्रगुणोकरणमिति चि- 
सवज्नतानुक्रमावस्धोऽतुपुवामिसमयः । ततो विशेषगमन- 
भावान्निसवेन्नतानिष्ठावस्धः सम्गेकक्षणभिसम्बोधः। तत- 
स्तस्य फलमिति चिसवंज्नताविपाको धम॑कायः सकारिच 
इत्यसुना षट्प्रकारेणर्थसङ्गेण संकि्तमध्यरुचिसत्वानु- 
कम्यया पूवेवदियं जिनजननौ व्याख्येया । तथा चोक्तम् । 



। 

अभिसमयालङ्गारालोकः। ४६१ 

लष्रणं तत््रयोगस्तत््रकरषस्तदनुकमः 
तनिष्ठा तंदिपाकंशचेत्यन्यः बोडार्थसङकन्हः ॥१॥ इति । 

अथवाऽऽदौ सर्वाकारन्नतादि विसर्वज्नताखभावः प्रटत्ति 
गोचरत्वादिषयः। स कथं प्रयुज्यत इति। तदनन्तरं 
सवाकारामिसम्बोधादिशतुर्विधोऽभिसमयो हेतुखभावः 
प्रयोगः। तस्यैवं प्रयोगवतो विषयस्य किं फलमिति । 
तदनु धमेकायः सकर्मफलमित्येवं चिविधेनार्थ॑सङ्कनहेण 
संशित्तसंक्षेपरुचिसत्वानुरोषेन तथैवेयं भगवती व्याख्येया । 
तथा चोक्तम् । 

विषयस्ितयो हेतुः प्रयोगश्चतुरात्मकः । 
धमकायः फलं कर्मेत्यन्धस््रेधाथैसङ्खनहः ॥ २ ॥ इति 

इदमवोचद्गगवानित्थादि (?. 529, 9) । सान्निध्यमाचत- 
स्तस्य पंसश्िन्तामणेरिव निःसरन्ति यथाकामं कुद्यादिभ्यो 
देशना इति न्यायेन भव्यविनेयजनदै शिकत्वाध्यवसायादि- 
मनन्तरोदितमखिलं प्रन्नापारमिताद्ष्वरनतत्वचमवोच- 
दु क्तवान् भगवानात्तमना हष्टचित्तः। यद्यपि चान्धैरार्य- 
सुश्रूतिप्रश्टतिभिरपि किञ्विदुक्तम्, तत्त॒ भगवदाधिपत्या- 
दवेत्यदोषः। ते चायमेचेयप्रमुखा मद्ागोधिसत््वा विभक्ति- 
विपरिणामेन सम्बन्धादात्तमनसो भाषितमभ्यनन्दन्िति 

सम्बन्धः । चकारः सवर्चोत्तरापेश्षया समुच्याथैः। तथा्- 

सुशरूतिरप्यात्तमना वचनविपरिणामेन सम्बन्धाद्वापित- 

ममभ्यनन्ददिति सम्बन्धः। रवमार्यंश्णरि पुचाद्यपेश्या प्रत्येकं 
योज्यम् । देवमानुषासुरगन्धर्वेः सह वर्तत इति सदेव- 
मानुषासुरगन्धर्वो लोकः। ननु च कोऽपरस्तद्यतिरिक्तो 
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` ५.दर्  द्वाचिंग्रत्तमपरिवतेः। 

लोकोऽस्ति यस्तैः . सह वतत - इत्युच्यते । समुदायसमु- 
दायिनोभेदापेक्षया तथावचनाददोपोऽयम्। अपि च 

सन्त्यन्येऽपि बहवः किन्नर मदोरगगरुडादय इत्यचोयमेतत् । 
रते सर्वेऽपि. सद्व्म॑श्रवणानान्यत् सखदहितं परदितं च 
गुरूतरसुपलब्धवन्तः, अतः प्रमोद् कारणसद्भावात् संजात- 
प्रमोदातिश्याः सन्तो भगवता भाषितं साधु भगवन् 
परमेश्वर करुणामयमूते सुभाषितमिदं युष्माकं वचमि- 
त्यादिनाऽभ्यनन्दननित्यभिनन्दितवन्त इत्यथः ॥ 

शभिसमयालङ्धारालोकायां प्रज्ञापारभितावयाख्यायां 

परोन्दनापरिवर्तो नाम द्वप्चिंशत्तमः ॥ 



सअभिसमयालङ्कारालोकः । ६ 

सर्वेवाधिगमाथैतत्वपदवौ सम्यक्यसुच्ोतिता 
संशिप्तादिपदाभिधानकुशलैरेवं यतो नायकैः । 
स्वंसिन् विहितश्रमैः प्रवचने श्नेथो विशेषस्ततः 
प्रज्नापारमितानये पुनरयं गरन्धात्मकः केवलः ॥ 

आयौसङ्गमतानुसारि सुधियां निमत्सराणं सतां 
भद्रस्यापि गुरोबेह्रुतवतो वेरोचनन्नानिनः। 
सामथ्यादूपजातपाटवलवो भद्रोऽकरोद्धक्तितः 
स्पष्टां इरि संज्ञको भगवतौमायामिमां सर्वेशः ॥ 

तथ्यातथ्यविभागयुक्तिविकलन्नानो दयात्संखतौ 
संसाराणेवपङ्कनिमग्ममनसो जाताः सदा देहिनः। 

वेऽम्मी 

सवेऽमौ जननौनिबन्धनक्षताद्वौजान् मयाऽप्ताच्छुभात् 
सवौाकारवरा भवन्तु नियतं कायचयप्रापिणः ॥ 

संबुद्धः ससुतैरियं सुविता माता क वा संस्थिता 
कां धोधनसम्यद्ामविषयो वाचां तथाऽगोचरः। 
भूयासं जड एवमेति सततं जन्मान्तरेषषप्यद- 
मभ्युद्यैव मिदं छतं न विदुषां युक्तं समुलल्धितुम् ॥ 

दरष्या शल्यवितुद्यमानहदयाः शक्ता न कतुं छतिं 
मिश्यामानबलाजित्रुततया प्रन्नावतामग्मतः । 
पातालादिव खं विदूरमसतां पुंसां सताश्चान्तरं 
तस्मादेव तथाविधान् प्रति न नः छश्सापि काचिद्या । 



५६४ अभिसमयालङ्कारालोकः । 

ख्यातो यो भुवि पुण्थकीत्तिनिचयो विदज्ननालङत- 
स्तस्मिन् सवेगुणाकरे चिकृटुकश्रौ मदिष्धारे शुभे । 
दानाज्ञथमदोदययस्य करूणादेवस्य धमौत्मनः 

सानाश्येन सुखोपधाननिलये स्थित्वा विवेकास्यदे ॥ 

कुध्यत्कुश्जर कुम्भपौटदलनव्यासक्तयत्यात्मनः 
पुणयाभ्यासङूताभियोगजवबलात्सम्यक्समादायिनः । 
राज्ये राज्यभटादिवंशपतितओ्रौधमेपालस्य वे 
तच्वालाकविधायिनो विरचिता सत्यश्जिकेयं मया ॥ 

योऽलङ्ारोऽमिसमये तदालाकप्रकाशिका 
प्रज्नापारमिताव्याख्या समाप्तेयं ` शुभोदया । 
न्युनातिरेकशङ्कायां विन्नातव्योऽधुना बुधैः 
ग्न्धस्यास्य परिच्छेदो मातुरस्याः प्रमाणतः ॥ 

कृतिरियमाचाये-हरिभद्रपादानाम् ॥ 

` ये धमा हेतुप्रभवा हेतुं तेषां तथागती दवदत्। 
तेषां च यो निरोध एव॑वादौ महाश्रमणः ॥ 
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